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АНОТАЦІЯ 

 

Кобилянська А.В. Мережеві режими врядування в глобальній економіці. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. –Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2020. 

У дисертації розв’язано наукову проблему, яка полягає в розкритті 

теоретико-методологічних основ глобального економічного врядування в 

контексті його мережевих режимів, що дозволило обґрунтувати взаємозв’язки 

в функціонуванні мережевих режимів з позиції основних етапів їхнього 

розвитку, особливостей цілепокладання, інструментарію впливу, передумов та 

наслідків функціонування з позиції трансформації глобальної економіки. 

У роботі визначений дискурс глобального економічного врядування з 

позиції його предметних сфер, процес-об’єктів, стратегії та тактики, 

інструментарію та механізмів реалізації, особливостей цілепокладання в 

співвідношенні з основними формами міжнародних економічних відносин. 

Диференціюючи цілі глобального економічного врядування від цілей 

міжнародної економічної політики було показано, що перші спрямовані на 

становлення та підтримку розвитку певного середовища функціонування 

структурних множин глобального економічного врядування. 

Показано, що з появою та поширенням нових форм світогосподарського 

буття в кількісних та якісних вимірах, як то: гіперглобалізація, регіоналізація 

та неорегіоналізація, трансдержавництво, розвиток міжкраїнової економічної 

співпраці та кооперації, зокрема, у вигляді становлення та розвитку ланцюгів 

створення вартості, кооперативних мереж, постбіполяризація глобальної 

економіки, зсув у напрямку пошуку консенсусу заснованому на правилах, 

поява та активне залучення до процесів врядування недержавних акторів 

тощо, — глобальне економічне врядування еволюціонувало від простих форм 



3 

співіснування наддержавницького врядування на рівні міжнародних установ, 

які опікувались різними сферами такого врядування, до гібридних режимів. 

На основі фундаментальних розробок обґрунтовано економіко-

соціальний та політичний концепт еволюції режимів глобального 

економічного врядування, що проявляється в дифузії глобальної економічної 

влади, постійній циклічній зміні панівних форм такого врядування за схемою 

«держава-лідер-наддержавне утворення- регіональні об’єднання-

транснаціональні корпорації»- [багатополярний світ- криза мультилетаризму-

міжурядові режими (трансговерменталізм]- «гібридні режими- 

мегарегіональні об’єднання та глобальні ланцюги та мережі створення 

вартості). 

За допомогою системного аналізу оцінено місце глобальних мереж 

створення вартості та мегарегіональних угод в реалізації глобального 

економічного врядування. Зокрема, було показано, що функціонування 

глобальних мереж створення вартості сприяє досягненню цілей глобального 

економічного врядування, як за рахунок приєднання до міжнародних мереж 

національних виробників з наступною технологічною, нормативною та іншою 

апроксимацією національних економік шляхом трансмісійних механізмів 

передання знань щодо технологій, управлінських та регуляторних практик 

тощо, так і за рахунок розвитку та поширення транстериторіальних 

промислових та економічних політик та практик. Акцент відповідного 

глобального економічного врядування не обмежується розвитком 

конкурентоспроможних регіональних та міжрегіональних виробничих 

платформ, але й сприяє розвитку людського капіталу, справляє вплив на 

зайнятість населення та рівень життя тощо.  

В рамках розглянутої в роботі взаємодії в функціонуванні мережевих 

форм глобального економічного врядування досліджено макро- та 

мікроаспекти мережевізації глобальної економіки у вигляді становлення та 

поширення мереж створення вартості та мегарегіональних угод. Зокрема, 

вперше відповідне дослідження відрізняється комплексністю аналізу та, 
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відповідно, досягненням співставних результатів одночасно для всіх найбільших 

мегарегіональних угод та об’єднань, як ШОС, ВРЕП, БРІКС, ТТІП, ТТП. Визначено 

та отримано якісне та кількісне підтвердження тому, що розвиток та поширення 

глобальних мереж створення вартості передує та позитивно впливає на розвиток 

процесів мегарегіоналізації. 

Визначено місце глобальних мереж створення вартості в установчих, 

програмних, операційних документах та практичному функціонуванні основних 

мегарегіональних об’єднань та угод. Подолання кризи мультилатеризму 

заснованому на трансатлантичному консенсусі з відповідним розвитком 

альтернативних мегарегіонів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні супроводжується 

створенням передумов для подальшого розвитку глобальних мереж створення 

вартості, більшість угод прямо або непрямо містить положення, які сприяють їх 

становленню та зміцненню, як то: розвиток малого та середнього підприємництва, 

підтримка інфраструктурних проектів, співробітництво в сфері техніки та 

технології, розбудова сприятливого інституційного середовища, внаслідок 

урегулювання проблемних аспектів пов’язаних з державними закупівлями, 

антимонопольним законодавством та створенням специфічних альтернативних 

фінансових установ для цілей розвитку тощо. 

У методологічному плані розроблено теоретико-методологічні передумови 

дослідження процесів мегарегіоналізації з позиції участі країн-учасниць 

мегарегіональних об’єднань в глобальних мережах створення вартості шляхом 

застосування макроекономічних та мікроекономічних показників в економетричних 

моделях, які оцінені за допомогою методу найменших квадратів, гравітаційних 

динамічних моделей, пробіт-моделей тощо. Отримано статистично значимі 

результати оцінки впливу історії укладання суб(мега)регіональних угод 

(преференційна торговельна угода, зона вільної торгівлі, спільний ринок тощо) на 

двосторонні потоки доданої вартості в межах суб(мега)регіональних утворень. 

На основі розроблених теоретико-методологічних засад кластерного аналізу 

глобальної економічної архітектури, що передбачають включення в якості критеріїв 

кластеризації таких показників, як прогрес в основних мікроекономічних 
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показниках відкритості підприємств національних економік до участі в глобальній 

економіці та в показниках участі в глобальних мережах створення вартості, було 

показано, що зберігається географічний характер кластеризації, виявлено 

нетривіальні зв’язки поміж різними географічними регіонами, простежуються 

ланцюги потенційної мегарегіоналізації (наприклад, «Україна-Кандидати до ЄС» -

«Україна-Україна-ОЧЕС» -«Україна-Вишеградська Четвірка»). Оцінено потенціал 

субрегіональних об’єднань створених за ініціативи ЄС в становленні нового 

мегарегіону на осі «Балкани-Африка-Східна Європа-Азія (ШОС включно)», 

визначено місце України в цих процесах. 

В результаті оцінки наслідків функціонування глобальних мереж створення 

вартості, було доведено, що існує мегарегіональна специфіка; на основі цього 

досліджено трансформування глобальної економіки шляхом розгляду зміни в 

частках експорту та частках ВВП в світових агрегатах як функції участі в глобальних 

мережах створення вартості. 

Сформовано апроксимаційну складову оцінки розвитку національних 

економік в залежності від участі в глобальних мережах створення вартості та 

динаміки змін в експорті товарів та послуг. Сконструйовано матрицю глокальних 

взаємовпливів в межах глобальних мереж створення вартості, а також розроблена 

модель балансування інтеграційних та контрінтеграціних тенденцій, в якому 

визначну роль надаємо Україні, як країні, яка продемонструвала значний потенціал 

до отримання лідерства в субрегіоні. Отримані моделі та результати, запропоновані 

схеми та системні підходи були покладені в основу вироблення рекомендацій за 

принципом- «надурядові організації, (нео)інтеграційні угрупування, країни, 

приватний сектор, наукові та освітні установи». 

Ключові слова: глобальне економічне врядування, глобальні мережі створення 

вартості, мегарегіональні об’єднання та угоди, неоінтеграція, мережевізація, 

економічна конвергенція, динамічні бі-гравітаційні моделі, економіко-математичне 

моделювання. 
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ABSTRACT 

 

Kobylianska A.V. Network Modes of Governance in Global Economy. – 

Qualifying scientific work published as a manuscript. 

Thesis submitted for the degree of doctor of economic sciences, specialty 

08.00.02 –World Economy and International Economic Relations. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation solves a scientific problem, which core is to reveal theoretical 

and methodological foundations of global economic governance in the context of its 

network regimes, which allowed to substantiate the relationship in the functioning 

of network regimes from the standpoint of the main stages of their development, 

goal setting, instruments, preconditions and consequences of functioning for the 

transformation of the global economy. 

The paper discloses the discourse of global economic governance covering its 

subject areas, process-objects, strategies and tactics, instruments and mechanisms of 

implementation, features of goal-setting in relation to the main forms of international 

economic relations. Differentiating the goals of global economic governance from 

the goals of international economic policy, it was shown that the former is aimed at 

establishing and supporting the development of a certain environment for the 

functioning of the structural sets of global economic governance. 

It was shown that with the emergence and spread of new forms of world 

economic life both in quantitative and qualitative dimensions, such as: 

hyperglobalization, regionalization and neo-regionalization, transgovernance, 

development of interstate economic cooperation and collaboration, including the 

formation and development of global value chains, cooperative networks, post-

bipolarization of the global economy, a shift towards rule-based consensus, the 

emergence and active involvement of non-state actors into the governance, etc. - 

global economic governance has evolved from the simple forms of supranational 

governance to hybrid regimes. 
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On the basis of fundamental developments in global economics, the economic, 

social and political concept of the evolution of global economic governance regimes 

was substantiated, which is manifested in the diffusion of global economic power, 

constant cyclical change of dominant regime of such governance according to the 

scheme «State-Leader- supranational authority- regional unions-transnational 

corporations» - [multipolar World-crisis of multilateralism-intergovernmental 

regimes (transgovernance)] – «interstate organizations- megaregional unions and 

global value chains and value networks». 

As the result of the analysis, the place of global value chains and networks 

and mega-regional agreements in the implementation of global economic 

governance was assessed. In particular, it was shown that the functioning of global 

value chains and value networks contributes to the achieving of the goals of global 

economic governance. It is performed giving to the joining international networks 

of national producers, followed by technological, regulatory and other 

approximations of national economies through transmission mechanisms for 

technology, management and regulatory practices, etc., and through the 

development and dissemination of transterritorial industrial and economic policies 

and practices. The emphasis of relevant global economic governance is not limited 

to the development of competitive regional and interregional production platforms, 

but also promotes the development of human capital, has an impact on the 

employment and living standards, etc. 

Within the framework of considered interplay in the functioning of network 

regimes of global economic governance, macro- and microaspects of networking of 

the global economy taking the form of global value networks and mega-regional 

agreements, were investigated. In particular, for the first time, the study differs in 

the complexity of the analysis and, accordingly, in the achievement of comparable 

results covering simultaneously all major mega-regional agreements and unions, 

such as: SCO, RCEP, BRICS, TTIP, TPP. Qualitative and quantitative evidence that 

the development and spread of global value chains precedes and positively 
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influences the development of mega-regionalization processes has been identified 

and estimated. 

The place of global value networks and chains in the constituent documents, 

programs, operational documents and practical functioning of the main mega-

regional unions and agreements was determined. Overcoming the crisis of 

multilateralism based on the transatlantic consensus with the corresponding 

development of alternative mega-regions in the Asia-Pacific region was 

accompanied by the creation of the preconditions for further development of global 

value chains, such as: development of small and medium-sized enterprises, support 

for infrastructure projects, cooperation in engineering and technology, building a 

favorable institutional environment, including the settlement of problematic aspects 

related to government procurement, antitrust law and the creation of specific 

alternative financial institutions for development, etc. 

The theoretical and methodological grounds for the study of mega-

regionalization processes from the standpoint of participation of mega-regional 

unions in global value chains through the use of macroeconomic and microeconomic 

indicators in econometric models, which were estimated using the general least 

squares, gravitational dynamic models, probit models were developed. Statistically 

significant results were obtained while assessing the impact of the history of 

concluding sub(mega)regional agreements (preferential trade agreement, free trade 

agreement, common market, etc.) on bilateral flows of value added within 

sub(mega)regional entities. 

Based on the developed theoretical and methodological principles of cluster 

analysis of global economic architecture, via the inclusion into analysis such 

clustering criteria as progress in key microeconomic indicators of openness of 

enterprises of national economies to participation in the global economy and in 

global value chains, it was shown that the geographical nature of clustering is 

preserved, while non-trivial connections between different geographical regions are 

revealed, chains of potential mega-regionalization are traced (for example, 

«Ukraine-EU Candidates»- «Ukraine-OBSEC»- «Ukraine-Visegrad Four»). The 
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potential of subregional associations, created on the initiative of the EU, in the 

formation of a new megaregion on the axis «Balcans-Africa-Eastern Europe-Asia 

(inl.SCO)» was assessed, and Ukraine’s place in this process was determined. 

 As a result of the assessment of the consequences of the functioning of global 

value networks, it was proved that there is a mega-regional specificity. Based on 

this, the transformation of the global economy was studied by examining changes in 

the share of exports and the share of GDP in world aggregates as a function of 

participation in the global value networks.  

An approximation component of the assessment of the development of 

national economies depending on the participation in the global value networks and 

the dynamics of changes in exports of goods and services has been formed. A matrix 

of global interactions within the global value networks has been constructed, and a 

model for balancing integration and counterintegration trends has been developed, 

in which we gave a significant role to Ukraine as a country that has demonstrated 

significant potential for leadership in the subregion. The obtained models and 

results, the suggested schemes and systemic approaches formed the basis for the 

development of recommendations following the principle — «non-governmental 

organizations, (neo) integration groups, countries, the private sector, research and 

educational institutions». 

Keywords: global economic governance, global value networks, 

megaregional unions and agreements, neo-integration, networking, economic 

convergence, dynamic bi-gravitation models, economic-mathematical modeling. 
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цілей глобального економічного врядування: визначення проблематики та 

постановка завдання. Бізнес-навігатор. 2019.№1(50).С.29-33. (0,53 д. а.) 

6. Кобилянська А.В. Глобальна експропріація, глобальна рента та 

компенсаторна глобалізація. Інтелект ХХІ. 2019. №1,С.11-17. (0,44 д. а.) 

 

Статті в електронних фахових виданнях України: 

7. Кобилянська А.В. Литвинов О. Потишняк О. Реформатування 

глобального економічного врядування в контексті нової, мега-регіональної 

інтеграції. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка». 2019. №7. 

С.15-21. (індексується в Crossref) (0,64; особисто автору належить аналіз 

реформатування глобального економічного врядування 0,6 д. а.) 
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8. Кобилянська А.В. Економіко-математичне моделювання 

мережевізації глобальної економіки: пошук синергії мегарегіональних об’єднань 

та глобальних мереж створення вартості. Вісник Хмельницького національного 

університету. 2020. №1. С.47-49 (індексується в Index Copernicus) (0,44 д. а.) 

9. Кобилянська А. В. Інтертемпоральний аналіз мікро- та макроаспектів 

мегарегіоналізації з позиції перспектив участі в глобальних мережах створення 

вартості. Східна Європа-Економіка, бізнес та управління. 2020.№25. С.42-54 (1,1 д. 

а.) 

10. Кобилянська А.В. Макроекономічні аспекти функціонування 

мегарегіональних об’єднань та глобальні мережі створення вартості. 

Інфраструктура ринку. 2020. №39. С.33-41 (індексується в Index Copernicus) (0,79 

д. а.) 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, які входять до 

міжнародних наукометричних баз даних: 

11. Kobyalinska A.V. Formalization of mode of global economic governance. 

Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019.Vol 4. No 31. 

(індексується в Web of Science) (0,69 д. а.) 

12. Кобилянська А.В. Економічне співробітництво України з ГУАМ в 

контексті функціонування СНД та ПВЗВТ з ЄС. Бізнес-інформ.2015.№9. С.32-37 

(0,46 д. а.) 

13. Кобилянська А.В. Визначення «центру глобальної економіки» та 

дослідження показників, що формують його становлення та діяльність.Науковий 

вісник Херсонського державного університету. 2015. Випуск 13(4). С.9-12 

(індексується в IndexCopernicus і т.д.) (0,4 д. а.) 

14. Kobylianska A. V. On Clustering during and after Crisis as the Tool for 

Analyzing the Global Economic Architecture. Business Inform. 2017. № 3.С.21–26. 

(індексується в Repec, UlrichWeb, IndexCopernicus, CiteFactor і т.д.) (0,42 д. а.) 
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15. Кобилянська А.В. Концептуалізація дискурсу глобального 

економічного врядування. Вісник Херсонського державного університету. 2017 

Вип. 23(1).  С. 15-18 (індексується в IndexCopernicus, CiteFactor і т.д.) (0,46 д. а.) 

16. Кобилянська А.В. Сучасний інструментарій глобального 

економічного врядування. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету, Серія «Міжнародні економічні відносини». 2017. №12. С.142-147 

(індексується в IndexCopernicus, CiteFactor і т.д.) (0,58 д. а.) 

17. Кобилянська А.В. Еволюція поглядів на категорію «глобальне 

економічне врядування» та його режими. Вісник КНАУ «Проблеми системного 

підходу в економіці». 2018. №5(67). С.20-25 (індексується в CrossRef, 

IndexCopernicus, CiteFactor і т.д.) (0,5 д. а.) 

18. Кобилянська А.В. Система цілей імперативних процес-об’єктів 

глобального економічного врядування. Бізнес Інформ. 2018. №10. С.26-31 

(індексується в Repec, UlrichWeb, IndexCopernicus, CiteFactor і т.д.) (0,55 д. а.) 

19. Кобилянська А. В. Мережеві режими глобального економічного 

врядування в умовах неоінтеграції: мегарегіональні об’єднання та глобальні 

мережі створення вартості. Бізнес Інформ. 2019. №11. C. 54–60. 

(індексується в Repec, UlrichWeb, IndexCopernicus, CiteFactor і т.д.) (0,59 д. а.) 

20. Kobylianska, A.V., 2019. Enterprises’ openness to global economy: mega-

regional framework. Journal of Applied Management and Investments. vol. 8(4). Р. 189-

195. (індексується в Repec, UlrichWeb, GIF, IndexCopernicus, CiteFactor і т.д.) (0,44 

д. а.) 

21. Кобилянська А.В. Сучасні аспекти дефіциту глобального 

економічного врядування. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. 

№1(69). С.37-43. (індексується в CrossRef, IndexCopernicus, CiteFactor і т.д.) (0,61 д. 

а.) 

22. Кобилянська А.В. Еволюція режимів глобального економічного 

врядування: від неолібералізму до неосередньовіччя. Вісник Житомирського 

державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та 

адміністрування. 2019. № 1(87).С.162-168. (індексується в Index Copernicus, DOAJ, 

http://nbuv.gov.ua/j-tit/PSPE_print
http://nbuv.gov.ua/j-tit/PSPE_print
https://ideas.repec.org/a/ods/journl/v8y2019i4p189-195.html
https://ideas.repec.org/a/ods/journl/v8y2019i4p189-195.html
https://ideas.repec.org/s/ods/journl.html
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=5279214955921999116&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=5279214955921999116&btnI=1&hl=uk
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Ulrich's Periodicals Directory; WorldCat ; BASE ; Google Scholar, ResearchBib) (0,81 

д. а.) 

23. Кобилянська А. В. Причини та наслідки приєднання до глобальних 

мереж створення вартості – місце національної економіки в оцінюванні 

неоінтеграції. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 29–35. (індексується в Repec, UlrichWeb, 

IndexCopernicus, CiteFactor і т.д.) (0,67 д. а.) 

 

Статті в іноземних виданнях: 

24. Nitsenko V., Yatsenko J., Tananaiko T., Kobyalinska A. Trade and 

economic integration dominants of North America countries. Journal of international 

studies. Vol. 12. No.3. 2019 (індексується в Scopus) ( 0,25 д.а. особисто автору 

належить аналіз передумов економічної інтеграції в Американському регіоні та 

огляд теорій економічної інтеграції) ( 1,08 д. а.) 

25. Kobylianska, Alla. Micro-aspects of mega-regional integration: global value 

networks in global economic governance–clustering global space. Journal Global Policy 

and Governance. No. 9.1 (2020).рр. 93-104 (індексується в Scopus) (0,72 д. а.) 

26. Kobylianska, Alla. Modelling countries’ inclusion into global value 

networks and testing its influence over mega-regional unions existence. Journal Global 

Policy and Governance.  No. 9.2 (2020).рр. 17-32 (індексується в Scopus) (1,28 д. а.) 

 

Тези наукових доповідей: 

27. Кобилянська А.В. Проблематика визначення «економічного центра» 

світового господарства. Наукові записки Міжнародного гуманітарного 

університету № 18: Матеріали щорічної звітної конференції професорсько-

викладацького складу Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2013. С. 

165–167. (0,16 д. а.) 

28. Кобилянська А.В. Сучасні економічні проблеми функціонування 

світового господарства. Сучасні проблеми соціо-гуманітарних та 

фундаментальних наук: Матеріали наукової конференції професорсько-

викладацького складу. Одеса, 2014.С.115-118. (0,25 д. а.) 

http://www.worldcat.org/title/pedagogika-psihologia-ta-mediko-biologicni-problemi-fizicnogo-vihovanna-i-sportu-pedagogics-psychology-medical-biological-problems-of-physical-training-and-sports/oclc/802653048&referer=brief_results
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29. Кобилянська А.В. Становлення країн-продуцентів економіко-

правових норм в глобальному економічному просторі. Перспективи інвестиційних 

рішень в бізнесі та проектах: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції. Одеса, 2015. С.79-81.(0,1 д. а.) 

30. Кобилянська А.В. Регіональне економічне співробітництво в 

чорноморському регіоні та інтеграційний вибір України. Наукові записки 

Міжнародного гуманітарного університету [збірник]: матеріали Першої 

міжнародної мультидисциплінарної конференції Міжнародного гуманітарного 

університету. Одеса, 2015.  С. 47-49. (0,24 д. а.) 

31. Кобилянська А.В. The economic convergence between Ukraine and 

GUAM –OBSEC-EU. Розвиток національних економік в контексті геоекономічних 

реалій та лібералізації зовнішньоекономічної діяльності: Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції. Одеса, 2015.  С. 24-28. (0,6 д. а.) 

32. Кобилянська А.В. Система глобального економічного регулювання: 

постановка завдання. Проблеми підвищення ефективності економіки та 

управління в сучасних умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції. Одеса, 2016. С.29-30. (0,1 д. а.) 

33. Kobylianska A.V. Discussion of some issues of modeling of CGE influence 

on global economic development and its architecture. Проблеми та перспективи 

розвитку національних економік: від мікро- до макрорівня: Матеріали науково-

практичної конференції. Одеса, 2016. С.50-53.(0,19 д. а.) 

34. Kobylianska A.V. Costs and benefits of center of global economy being and 

functioning. Украъна-България-Ейвропейски Съюз: съвременно състояние и 

перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 

Издателство «Наука и икономика». Варна, 2016. Р.322-325.(0,2 д. а.) 

35. Kobylianska A.V. Economic responsibility of centers of global economy. 

Economic development strategy in terms of European integration: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції. Kaunas: Aleksandr Stulginikis 

Univerisity, 2016. Р.28-30.(0,12 д. а.) 
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36. Kobylianska A.V. On the dependent and independent variables in modeling 

the shaping of global economic architecture. Наукові записки МГУ. Одеса, 2016. C.149-

152. (0,34 д. а.) 

37. Кобилянська А.В. Цілі глобального економічного врядування та 

міжнародної економічної політики як економічні категорії. Сучасна глобальна 

регіоналістика і суб’єкти економіки: напрями впливу: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції. Одеса, 2017. С.12-16. (0,17 д. а.) 

38. Кобилянська А.В., Долга Н.Ю. Сучасна диференціація глобальних 

економічних акторів в контексті механізму глобального врядування. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. 

Одеса, 2017 р. С.18-21. (0,16 д. а.) 

39. Кобилянська А.В. В продовження розбудови системи інструментарію 

глобального економічного врядування. Економічний потенціал країни: наукові 

підходи та практика реалізації: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. Одеса, 2018. С. 23-25. (0,07 д. а.) 

40. Кобилянська А.В. Визначення предметних сфер глобального 

економічного врядування. Стратегічні напрями економічної та соціальної 

політики у ринкових умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції. Одеса, 2018.С. 17-20. (0,08 д. а.) 

41. Кобилянська А.В. Суб’єктний аспект глобального економічного 

врядування з позиції забезпеченості інструментарієм впливу. Актуальні питання 

та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин: Матеріали 

міжнародної науково- практичної конференції. Київ, 2018. С.38-42. (0,08 д. а.) 

42. Кобилянська А.В. Mega-regional unions as a case of network global 

economic governance in conditions of neo-medievalism. Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки: нові виклики та проблеми: Матеріали VI Міжнародної 

науково-практичної конференції. Одеса, 2019. С. 25-28. (0,18 д. а.) 

43. Кобилянська А.В. EaP as EU instruments in global economic governance: 

introduction to the case of Poland. Євроінтеграція: польський досвід і українські 
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перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 

2019. С.84-88. (0,16 д. а.) 

44. Кобилянська А.В. Меню моделей економічних змін в контексті участі 

в глобальних мережах створення вартості. Проблеми формування та реалізації 

регіональної економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 

Запоріжжя, 2020. С.44-50.(0,28 д. а.) 

45. Кобилянська А.В. Мегарегіональне об’єднання ШОС в мережевому 

глобальному економічному врядуванні. Фінансово-економічний розвиток України 

в умовах трансформаційних перетворень: Матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. Львів, 2020. С.15-17. (0,13 д. а.) 

46. Кобилянська А.В. Визначення місця БРІКС як МРУ в сучасному 

глобальному економічному врядуванні. Інноваційні стратегії та моделі 

економічних трансформацій в умовах євроінтеграційних викликів: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної INTERNET-конференції. Харків-Ужгород-

Софія-Пшеворськ, 2020. С.12-14.(0,13 д. а.) 

47. Кобилянська А.В. Специфічний інструментарій мережевих режимів 

глобального економічного врядування. Le tendenze e modelli di sviluppo della 

ricerсhe scientifici: Матеріали міжнародної конференції. Рим: ΛΌГOΣ, 2020. С.45-

51. (0,47 д. а.) 

48. Kobylianska A.V. EAP in fostering global economic goverance: new mega-

regional arising. Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: 

Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. Братислава – Відень, 2020. С.67-

69. (0,13 д. а.) 

 

Праці, які додатково розкривають тему дослідження: 

Матеріали досліджень: 

49. Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні 2014– 

2016: три роки на шляху до єдиного європейського економічного простору /упоряд. 

М. Корявець. – Чернігів: Поліський фонд міжнародних та регіональних 
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досліджень, 2018. 49 с. (7,1 д. а., особисто автору належить аналіз інтеграції 

Одеської області в ЄС 0,25 д.а.) 

50. Синергія програм транскордонного співробітництва Україна-

ЄС/упоряд. Є. Романенко. – Чернігів: Поліський фонд міжнародних та 

регіональних досліджень, 2017-2018. 100 с. (8,3 д. а. особисто автору належить 

аналіз синергії програм транскордонного співробітництва Одеської області та її 

соціально-економічної стратегії 1,03 д.а.) 

51. Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні / упоряд. 

М. Корявець. – Чернігів: Поліський фонд міжнародних та регіональних 

досліджень, 2015.  104с. (5,3 д. а. особисто автору належить аналіз інтеграції 

Одеської області в ЄС 0,31 д.а.) 

52. Бураковский И.В., Кобылянская А., Раздорожный Е., Сысенко Н., 

Шинкарук Е. Аналитический доклад Шанхайская организация сотрудничества как 

новое направление внешней политики Украины? Киев, 2009 г., 50 стр. 

Електронний ресурс дежерело доступу (3,86 д. а., особисто автору належить аналіз 

торгівлі України товарами та послугами з ШОС 0,38 д.а.) 

 

Статті в фахових наукових виданнях: 

53. Kobylianska A.V. Book review: Small states in a Global Economy: Crisis, 

Copoperation and contributions. Journal of applied management and investments. 2015. 

Vol.4. No.3. Р.192-193. (індексується в Repec, UlrichWeb, GIF, IndexCopernicus, 

CiteFactor і т.д.) (0,1 д. а.) 

54. Кобилянська А.В. Міжнародна економічна інтеграція Одеської 

області в контексті програм транскордонного співробітництва ЄС. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство. 2020. №30. С.96-99. (0,54 д. а.) 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. 

Глобалізація економічного буття з мінливими темпами розвитку та 

амбівалентною природою, що проявляється, з одного боку, у вирівнюванні 

темпів економічного розвитку, з іншого – у поглибленні складності та 

комплексності загальнолюдських проблем, на тлі кризи мультилатеризму та 

появи нових форм господарювання висуває на передній план необхідність 

відповіді на питання про способи, якими можна досягти консенсусу численних 

економічних акторів або реалізувати його досягнення. 

В глобальному економічному врядуванні, як у феномені, який виник 

унаслідок трансформації міжнародного управління і не так давно став 

предметом розгляду науковців і практиків, вбачається зміна в концепті 

міжнародного економічного врядування. Передусім, це пов’язано з його 

більшою релевантністю сутності економічних процесів, якими 

характеризується сучасна глобальна економіка; з конструюванням донедавна 

відсутнього ланцюга «локальне-національне-(суб)регіональне-міжнародне та 

глобальне».  

Ієрархічні структури підпорядкування глобальних економічних 

потенціалів в сучасних умовах виявляються неефективними. Влада, фізичні 

кордони, інститути стають дедалі більш розмитими, так само як і 

взаємозв’язки між ними. Глобальні диспропорції та асиметрії набувають 

нових форм, аж до вилучення цілих країн і регіонів з процесу глобального 

відтворення. Додаткової гостроти вирішенню питання побудови ефективної 

системи врядування в масштабах глобальної економіки надає поглиблення її 

дисбалансів одночасно в декількох вимірах: просторовому, структурному, 

виробництва приватних благ і глобальних суспільних благ, глобальної 

економічної безпеки та ін. 

Водночас еволюціонують і глобальні економічні актори. Поступове 

ускладнення інтеграційних процесів – створення спільних підприємств, 
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транскордонних кластерів, економічних інтеграційних об’єднань у межах 

географічного регіону з наступним утвердженням та поглибленням процесів 

мегарегіональної інтеграції –  вимагає змістовних змін у глобальному 

економічному врядування. Так, дихотомія зростання в сучасну епоху 

передбачає невід’ємне співіснування різнорівневих процесів – інтеграції на 

мікрорівні та інтеграції на мегарівні, які одночасно набувають мережевих 

форм, являючи собою мережеві режими глобального економічного 

врядування per se. 

В умовах співіснування різних режимів глобального економічного 

врядування мережевізація є черговою спробою досягти економічного 

розвитку, який виходитиме за межі окремого регіону світу. Мережевізація 

глобального економічного врядування набуває двох основних форм: 

мережевізація виробництва та мегарегіоналізація економічного 

співробітництва. Обидва ці процеси спрямовані, у тому числі, на експансію 

внутрішньонаціональних інтересів, але вони мають значний вплив і на 

процеси інтеграції на мезо- та макрорівнях. Додатковий позитивний ефект від 

мережевізації полягає в тому, що простий механізм передачі директив, 

інструкцій, команд та ін. згори вниз, навіть на переговорній основі, не 

відповідає поточному стану глобальної економіки, коли, по-перше, джерела 

економічної сили стають все більш диверсифікованими і відтак збільшується 

кількість світових лідерів, що ускладнює пошук компромісу між різними 

інтересами; по-друге, процес врегулювання потребує більше часу і, отже, 

відстає від змін у глобальній економіці. Мережеві режими передбачають 

адаптивні та гнучкі механізми економічного пошуку, можливість врахування 

інтересів більшої кількості економічних суб’єктів, а також швидшого 

поширення наслідків прийняття таких рішень.  Водночас з’являється 

можливість вирішення проблем, які не знаходять гідного відображення в 

діяльності міжнародних організацій, – врядування питань пов’язаних з 

трансфером технологій, експортом-імпортом послуг та ін.  
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Зважаючи на високу актуальність феномену мережевізації глобального 

економічного врядування в контексті трансформації глобальної економіки, 

особливої важливості набувають дослідження пов’язаних із ним процесів.  

Визначальний внесок у дослідження функціонування глобальної 

економіки, структурних, просторових, часових дисбалансів, глобалізаційних 

та контрглобалізаційних тенденцій, функціонування її суб’єктів тощо 

присвячені роботи І. Бураковського,  І. Валлерстайна, Дж. Джереффі,                          

П. Дікена, Р. Зварича, А. Йєйта,  Д. Ільницького, С. Каплана, Д. Лук’яненка,              

З. Луцишин, Є. Новицького, О. Плотнікова, А. Поручника, І. Пузанова,              

Н. Резнікової, Г.Реймонда, А.Рум’янцева, С. Сардака, С.Сіденко, Дж. Стігліца, 

Н. Стукало, А. Філіпенка, Ф. Фукуями, О. Шниркова, Й. Шумпетера та ін. 

Дослідженнями феномену глобального економічного врядування, його 

режимів, системи, комплексу пов’язаних методологічних питань займалися 

такі вчені, як: С. Афонцев, Дж. М. Ботон,  П. Бліжковський, К. Бредфорд,                 

С. Бунчіч, В. Зуєв, Д. Коен, В. Кахлер, Д. Лейк,  Т. Пігрем, Ю. Рибалко, Дж. 

Розенау, П. Самуельсон, А. Урсул,  М. Філіпович, П. Хаас, Р. Хіготт,                            

м. Цюрн, Н. Шмельов та ін.  

Проблематика формування та функціонування мегарегіональної 

інтеграції загалом та мегарегіональних торговельних угод зокрема висвітлена 

в працях  Є. Іванової, Дж. де Бір,  Ч. Боуна, А. Вуда, Н. Гамільтон-Гарта,                      

І. Малюти, Б.А. Мело Араухо, Є. Ніколаєвої,  Б. Нараянан, О. Пащенко,                      

С. Радзієвської, В. Саламатової,  Р. Сендрея, Д. Цюряк,  Є. Ширгольд,                         

М. Юутінена та ін. В свою чергу, Л. Антонюк, К. де Бакер, О. Булатова,                   

Дж. Джерефі, Р. Ернандез, Н. Малдер, С. Мірудо, Д. Русак,  О. Рогач,                            

Н. Федірко, А. Філіпенко, група експертів ОЕСР досліджували питання 

наслідків функціонування глобальних ланцюгів створення вартості, 

корпоративних мереж. Окремо варто виділити праці О. Бланшара, Д.К. Елмс, 

Дж. Джерефі, Р. Мелендес-Ортіза, Б. Хукмана, колективів ОЕСР, Світового 

банку та СОТ, які присвячені дослідженню зв’язків між функціонуванням 
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інтеграційних об’єднань, торгівельних угод різної глибини та глобальних 

ланцюгів створення вартості.  

Незважаючи на все різноманіття наукової літератури, наразі бракує 

комплексного дослідження, яке б давало відповідь на питання, в який спосіб 

існуючі мегарегіональні угоди та глобальні мережі створення вартості, як 

мережеві форми глобального економічного врядування, впливають на 

глобальну економіку та одне на одне. Знаходження відповіді на це питання 

пов’язано з вирішенням комплексу складних методологічно-теоретичних 

завдань і становить наукову та практичну цінність дослідження та формує його 

наукову новизну. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Поточне дослідження відповідає вектору розвитку, закріпленому в 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Дисертаційне дослідження 

виконане відповідно до плану науково-дослідної роботи Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка за темою: «Механізми підвищення конкурентоспроможності, 

розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів 

агропромислового виробництва» (0116U003477). Автор брав особисту участь 

у виконанні держбюджетних науково-дослідних тем: «Особливості розвитку 

світової економіки в умовах глобалізаційних процесів» (0118U000789), 

«Тенденції становлення та розвитку соціо-гуманітарної сфери в Україні» 

(0110U000678), «Інтеграційні механізми формування та функціонування 

територіальних соціально-економічних систем» (0117U003792), 

«Удосконалення механізмів управління ефективністю діяльності та 

інтенсифікації бізнес-процесів підприємств виробничого та невиробничого 

секторів економіки» (0115U001935). Результати окремих етапів дослідження 

використано при підготовці звітів, науково-практичних робіт та доповідей за 

міжнародними проєктами: проєкт Міжнародного Вишеградського фонду 

№21470087 «Сприяння країн Вишеградської четвірки в оцінці економічних 

реформ регіонів України в умовах інтеграції до ЄС», проєкт ЄС 2013/334-493 
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«Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій 

регіонального розвитку», проєкт Transcend: Global Challenges Network 

«Comparative regionalism: changing forms of governance in Asia, Pacific and The 

Americas and the effect on the world order», проєкт Європейського Союзу та 

Міжнародного фонду «Відродження» № 52132 «Посилення впливу 

громадськості на розвиток територіального співробітництва України, Білорусі 

та Молдови», проєкт Erasmus+ Jean Monnet Project ENACTED (European Union 

and its neighbourhood. Network for enhancing EU’s actorness in the eastern 

borderlands 2017-2025), проєкт COST Action CA15221 (Horizon 2020) «We 

ReLaTe: Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, 

learning, research and writing development», науково-дослідні проєкти Інституту 

економічних досліджень та політичних консультацій, зокрема: «Шанхайська 

організація співробітництва як новий пріоритет зовнішньої політики України» 

на замовлення Міжнародного Фонду «Єдиний світ», «Дослідження 

економічних передумов та можливих економічних наслідків для економіки 

України від створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 

(послуги)» (0107U011741), «Дослідження показників та індексів розвитку, у 

т. ч. регіонального, що використовуються провідними країнами світу та їх 

об'єднаннями, порівняльний аналіз та висновки для України» (0108U009553), 

«Як подолати вплив міжнародної фінансової кризи: пошуки адекватної 

економічної політики» на замовлення Аналітичного центру Блакитної стрічки 

(ПРООН) та Представництва фонду Фрідріха Науманна в Україні, «Вплив 

торговельної політики на людський розвиток: оцінка потреб України у галузі 

сприяння міжнародній торгівлі» на замовлення ПРООН. 

В межах цих тем автором особисто досліджено питання інтеграції 

окремих країн до різних мегарегіональних об’єднань, глобальних мереж 

створення вартості, мікро- та макроекономічні передумови і чинники такої 

інтеграції, наслідки інтеграції для національної економіки та переміщення 

доданої вартості між країнами, визначено характерні особливості 
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взаємовпливу інструментів мережевих режимів глобального економічного 

врядування.  

Мета і завдання дослідження. 

Метою дослідження є побудова теоретико-методологічних основ 

аналізу глобального економічного врядування в контексті його мережевих 

режимів, обґрунтування причино-наслідкових взаємозв’язків у 

функціонуванні мережевих режимів з позиції основних етапів їх розвитку, 

особливостей цілепокладання, інструментарію впливу, передумов, та 

визначення наслідків їх функціонування з позиції трансформації глобальної 

економіки. 

Виходячи з мети і логіки дослідження у роботі поставлено такі 

конкретні завдання: 

- дослідити еволюцію режимів глобального економічного 

врядування; 

- визначити місце глобального економічного врядування у 

вирішенні проблем існування недосконалостей глобальної економіки; 

- обґрунтувати теоретичний концепт глобального економічного 

врядування; 

- ідентифікувати специфічний інструментарій глобального 

економічного врядування для його мережевих режимів; 

- оцінити мікро- та макропередумови мережевізації глобальної 

економіки; 

- надати інтертемпоральну характеристику процесам мережевізації; 

- визначити напрями трансформації архітектури глобальної 

економіки внаслідок функціонування мережевих режимів; 

- дослідити економічну взаємодію у функціонуванні 

мегарегіональних угод та об’єднань і глобальних мереж створення вартості; 

- змоделювати причини та наслідки участі в глобальних мережах 

створення вартості в контексті різних мегарегіональних угод та об’єднань; їх 
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вплив на економіки країн світу та розподіл економічних сил у глобальному 

господарстві; 

- визначити потенціал України щодо участі в глобальних мережах 

створення вартості з позиції мегарегіоналізації економічної взаємодії в 

європейсько-азійському регіоні. 

Об’єктом дослідження є глобальне економічне врядування як 

процесноорієнтована цілеспрямована поліцентрична дія глобальних акторів, 

які перебувають на різних рівнях глобальної архітектури та характеризуються 

різним рівнем інституційної формалізованості. 

Предметом дослідження є закономірності, чинники, передумови та 

інструментарій функціонування мережевих режимів глобального 

економічного врядування в їх взаємодії. 

Методи дослідження. 

Дисертаційна робота ґрунтується на загальнонаукових і специфічних 

методах дослідження складних економічних систем. Її методологічну і 

теоретичну основу сформували праці провідних вітчизняних і зарубіжних 

учених-фахівців із глобальної економіки, глобального економічного 

врядування та його мережевих режимів.  

Для досягнення поставленої мети та відповідних завдань використано 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: системного аналізу 

(для обґрунтування теоретичного концепту глобального економічного 

врядування – пп. 1.1, 2.1); структурного аналізу (для ідентифікації 

структурних компонентів систем і моделей – пп. 1.1, 1.2., 2.2); історико-

логічний (для дослідження еволюції глобального економічного врядування – 

пп. 1.2, 2.1; ідентифікації передумов і чинників його мережевізації – пп. 3.1, 

3.2); наукової абстракції, аналізу та синтезу, системного узагальнення (для 

дослідження інструментарію глобального економічного врядування та 

мегарегіональних угод стосовно глобальних мереж створення вартості – пп. 

2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3); економіко-математичного моделювання та кореляційного 

аналізу (для дослідження чинників включення до глобальних мереж створення 
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вартості та факту створення мегарегіональних об’єднань –пп. 3.1, 3.2, 4.2; для 

аналізу взаємозв’язків у зміні географічної структури світової торгівлі та ВВП 

внаслідок функціонування глобальних мереж створення вартості в розрізі 

окремих мегарегіонів – пп. 5.1, 5.2, зокрема, з використанням методів 

кластерного аналізу, економіко-математичного моделювання на основі методу 

найменших квадратів, пробіт-регресій, регресій зі штучними змінними, 

гравітаційних динамічних моделей, моделей на основі панельних даних); 

порівняльного аналізу (для дослідження особливостей функціонування 

мегарегіональних об’єднань – пп. 1.3, 3.2); кількісного та якісного аналізу (для 

визначення впливу мікрочинників на включення країн до глобальних мереж 

створення вартості – пп. 3.2, 4.2, 5.3), структурно-логічний (для визначення 

структури глобального економічного врядування, виробництва глобальних 

суспільних благ, формування системи глобального економічного дефіциту – 

пп. 1.1, 1.2, 1.3), статистичні методи оброблення даних знайшли відображення 

в табличному та графічному матеріалі, побудованому в таких програмних та 

статистичних пакетах, як Excel, Stata10, R, ExcRar. 

Інформаційну базу дослідження склали зарубіжні й вітчизняні наукові 

публікації, монографії, статистичні дані міжнародних інституцій, органів 

державного управління, органів державної статистики та недержавних 

структур різних країн, результати наукових досліджень автора, матеріали 

міжнародних організацій та дослідницьких агенцій (ООН, ЮНКТАД, СОТ, 

МВФ, групи Світового банку, ОЕСР, Всесвітнього економічного форуму, 

Шанхайської організації співробітництва, портал БРІКС, АСЕАН, ЄС, 

НАФТА, CEPII та ін.), матеріали Державної служби статистики України, 

Євростату, офіційні публікації Європейської Комісії, Національного бюро 

економічних досліджень США та інші; інтернет-ресурси провідних 

інформагенцій. Дослідження включає понад 100 країн світу та охоплює період 

з 2006 по 2018 рік. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у формуванні 

теоретико-методологічних основ дослідження мережевих режимів 
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глобального економічного врядування та їх впливу на економіки країн світу та 

на розподіл економічних сил у глобальному господарстві.  

У дисертації отримано такі суттєві наукові результати, що розкривають 

особистий внесок автора та конкретизують наукову новизну роботи:  

уперше: 

- розроблено комплексний теоретико-методологічний підхід до 

дослідження глобального економічного врядування в контексті його 

мережевих режимів з позиції взаємозв’язків у їх функціонуванні в глобальній 

економіці, який представлений двокроковою рамковою моделлю впливу 

глобальних мереж створення вартості (ГМСВ) на становлення та 

функціонування мегарегіональних угод та об’єднань з наступним впливом 

функціонування країн у межах мегарегіональних угод та об’єднань на потоки 

доданої вартості в межах ГМСВ. Змістовний характер засадничих основ 

розробленого підходу полягає в конгруентності підходів до інтеграції в 

глобальній економіці на мікро-, мезо-, мега- та макрорівнях, цілісності, 

системності відповідних процесів, циклічності змін панівних форм 

глобального економічного врядування. Розроблений підхід дозволив довести 

стійкий характер причинно-наслідкових зав’язків означених процесів 

глобальної мережевізації; 

- сформульовано економіко-соціальний та політичний концепт 

еволюції режимів глобального економічного врядування, що проявляється в 

дифузії глобальної економічної влади, постійній циклічній зміні панівних 

форм такого врядування за схемою «держава – лідер – наддержавне 

утворення – регіональні об’єднання – транснаціональні корпорації» з 

наступним циклом більш високого порядку за схемою «міжурядові 

організації – мегарегіональні угоди та міжнародні(глобальні) мережі 

створення вартості», що являє собою зрушення у бік посилення мережевих 

режимів глобального економічного врядування, які не тільки не обмежуються 

розвитком конкурентоспроможних регіональних і міжрегіональних 
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виробничих платформ, а й сприяють розвитку людського капіталу, справляють 

вплив на зайнятість населення та рівень життя;  

- обґрунтовано методологію дослідження процесів 

мегарегіоналізації з позиції участі країн-учасниць мегарегіональних об’єднань 

у ГМСВ шляхом застосування макроекономічних і мікроекономічних 

показників у економетричних моделях, які оцінено за допомогою методу 

найменших квадратів, гравітаційних динамічних моделей, пробіт-моделей. 

Результатом цього стало якісне та кількісне підтвердження тому, що 

утворення і поширення ГМСВ передує процесам мегарегіоналізації та 

позитивно впливає на їх розвиток. Більш віддалена участь в ГМСВ має більш 

суттєвий вплив на вірогідність членства в мегарегіональних угодах та 

об’єднаннях. Отримано статистично значимі результати впливу історії 

укладання суб(мега)регіональних угод (ПТУ, ЗВТ, спільний ринок) на 

двосторонні потоки доданої вартості в межах мегарегіональних утворень. 

Вперше надано комплексну оцінку наслідкам впливу участі в ГМСВ на 

економіку країн-учасниць мегарегіональних угод та об’єднань, а також 

виявлено відмінності в цих оцінках для різних інтеграційних угруповань; 

- оцінено економічний потенціал субрегіональних об’єднань, 

створених за ініціативи ЄС, в становленні нового мегарегіону на осі «Африка – 

Східна Європа – Азія» (ШОС), визначено місце України в цих процесах. На 

підставі аналізу участі субрегіональних утворень у русі доданої вартості 

шляхом моделювання за допомогою гравітаційних регресій було 

констатовано, що факт участі окремої країни у Вишеградській четвірці та 

ОЧЕС сприяє посиленню участі такої країни в ГМСВ, а участь у ШОС, 

Східному партнерстві та Південному партнерстві, навпаки, веде до зменшення 

участі в ГМСВ. Також країни, які входять до субрегіональних партнерств,  

радше орієнтовані на більш розвинені економіки, що дозволяє стверджувати, 

що процеси поширення мегарегіоналізації розвиватимуться по осі 

«Вишеградська четвірка –кандидати до ЄС». Це підтверджується висновками 

з результатів моделювання і для України: доведено, що пріоритетним 



32 

напрямом забезпечення участі України в процесах мережевізації глобального 

економічного врядування є розвиток співпраці за траєкторією «кандидати до 

ЄС – ОЧЕС – Вишеградська четвірка»; 

удосконалено:  

- понятійний апарат глобального економічного врядування з позиції 

його предметних сфер, процес-об’єктів, рівневих площин, стратегії та тактики, 

інструментарію та механізмів реалізації, особливостей цілепокладання в 

співвідношенні з основними формами міжнародних економічних відносин. 

Шляхом розмежування цілей глобального економічного врядування і цілей 

міжнародної економічної політики показано, що перші, передусім, спрямовані 

на становлення та підтримку розвитку певного середовища функціонування 

структурних площин глобального економічного врядування. На відміну від 

лінійної структури управління в межах трирівневого підходу глобального 

врядування, при глобальному економічному врядуванні спостерігається 

матрична структура мультиваріативного взаємовпливу режимів і об’єктів 

глобального економічного врядування та опцій використання різноманітних 

інструментів у межах кожного поєднання. Такий механізм реалізації 

глобального економічного врядування є більш складним, проте більш 

гнучким; 

- методологічні підходи до аналізу режимів глобального 

економічного врядування, що проявляється в заміні одного режиму іншим. 

Запропоновано розглядати відповідний процес становлення мережевих 

режимів глобального економічного врядування як багатокритеріальну 

функцію залежності від змінних: можливість отримання вигід або витрат від 

набуття економічного лідерства, наявність або відсутність національних 

інституцій, спроможних вирішувати національні проблеми, необхідність 

боротьби із зовнішніми екстерналіями, наявність глобальних і регіональних 

дисбалансів, відмінності в рівнях економічного розвитку, вимірювані за 

допомогою різниці у ВВП, розбіжності в економічній політиці країн, наявність 

спільного колоніального минулого, нерівномірний розподіл економічних 
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вигід у випадку наднаціональних режимів. Запропоновано розрізняти такі 

основні режими глобального економічного врядування, як: чистий 

наднаціональний, авторитарна ієрархія, коопераційна ієрархія, підтримуюча 

ієрархія, основана на економічних передумовах мережа, постколоніальна 

мережа, гібридне глобальне економічне врядування; 

- визначення місця ГМСВ в установчих, програмних, операційних 

документах та практичному функціонуванні основних мегарегіональних 

об’єднань та угод. Подолання кризи мультилатеризму, основаного на 

трансатлантичному консенсусі, поряд із формуванням альтернативних 

мегарегіонів супроводжуються створенням передумов для подальшого 

розвитку ГМСВ, більшість мегарегіональних угод прямо або непрямо містить 

положення, які сприяють їх становленню та посиленню, а саме: розвиток 

малого та середнього підприємництва, підтримка інфраструктурних проектів, 

співробітництво в сфері техніки та технології, розбудова сприятливого 

інституційного середовища внаслідок врегулювання проблемних аспектів, 

пов’язаних з державними закупівлями, антимонопольним законодавством та 

створенням специфічних альтернативних фінансових установ для цілей 

розвитку; 

- теоретико-методологічні засади кластерного аналізу глобальної 

економічної архітектури, де в якості критеріїв кластеризації використано 

прогрес в основних мікроекономічних показниках відкритості підприємств 

національних економік до участі в глобальній економіці та в показниках участі  

в ГМСВ. Показано, що зберігається географічний характер кластеризації, 

виявлено нетривіальні зв’язки між різними географічними регіонами, 

простежено ланцюги потенційної мегарегіоналізації (наприклад, «Україна – 

кандидати до ЄС» – «Україна – ОЧЕС» – «Україна – Вишеградська четвірка»); 

набули подальшого розвитку: 

- механізми дослідження наслідків функціонування ГМСВ: на 

відміну від попередніх досліджень, коли акцент робився на регіональній 

специфіці, в дисертації доведено існування мегарегіональної специфіки 
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наслідків участі в ГМСВ; запропоновано досліджувати трансформування 

глобальної економіки шляхом аналізу зміни часток експорту та часток ВВП в 

світових агрегатах як функції участі в ГМСВ;  

- моделювання апроксимаційної складової оцінки розвитку 

національних економік в залежності від участі в ГМСВ та динаміки змін в 

експорті товарів і послуг. Результати, запропонованих автором механізмів 

аналізу на основі темпів зростання часток експорту, ВВП, участі в ГМСВ 

дозволяють стверджувати, що переорієнтація на функціонування в межах 

ГМСВ відбувається водночас із уповільненням темпів зростання частки 

експорту країн в світовому експорті. Досягається певна тимчасова 

рівновага/сталість у розподілі світового ринку. Країнам також необхідно 

розширювати участь у ГМСВ, щоб вийти в лідери за зростанням частки 

експорту. 

Практичне значення отриманих результатів. Наукові результати 

дисертації використані у діяльності Департаменту з питань фінансового та 

економічного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України (довідка про 

впровадження від 23.12.2020 р.), Одеської регіонального торгово-промислової 

палати України (довідки про впровадження №135 від 12.03.2021 р.), 

Почесного консульства Словацької Республіки в м. Одеса; ГО «Поліський 

фонд міжнародних та регіональних досліджень» (довідки про впровадження 

від 05.06.2015 р. та від  20.12.2015 р.), ГО «Фінансово-економічна наукова 

рада» (довідка про впровадження №2704/20-1 від 27.04.2020 р.) при виконанні 

державної наукової теми 0118U000789, ГО «Академія підприємництва та 

менеджменту України» при розробленні стратегічних заходів розвитку 

національної економіки України станом до 2030 року (довідка про 

впровадження №11/11/2020 від 11.11.2020 р.); у навчальному процесі 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка у забезпеченні методичного супроводу та викладання 

дисциплін «Міжнародна економіка», «Глобальна економіка», «Міжнародний 

менеджмент», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Інституційні основи ЄС» 
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(довідка про впровадження №35/3-975 від 18.12.2020 р.); Херсонського 

національного технічного університету (довідка про впровадження № 137 від 

03.10.2016 р.); Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

(довідка про впровадження №76/12 від 19.01.2021 р.), зокрема при розробленні 

компонент навчального плану освітньо-наукової програми PhD «Економіка»; 

Міжнародного гуманітарного університету (довідка про впровадження №64 

від 01.03.2021 р.)  та ін., про що є належним чином оформлені довідки про 

впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною працею, усі наукові положення, висновки та рекомендації 

отримано автором самостійно. З наукових праць, підготовлених та 

опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, 

ідеї та висновки, які є результатом самостійної роботи автора. Внесок автора 

у колективних публікаціях конкретизовано у списку опублікованих праць. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові результати та 

положення дисертаційної роботи, а також висновки, рекомендації щодо 

вирішення окресленого кола питань обговорювались і були схвалені на 

засіданнях кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка, а також обговорювалися на таких міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях та круглих столах, як: 

Міжнародна науково-практична конференція: «Перспективи інвестиційних 

рішень в бізнесі та проектах» (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015р.), І Міжнародна 

мультидисциплінарна конференція Міжнародного гуманітарного 

університету (м. Одеса, 15 травня 2015 р.), Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток національних економік в контексті геоекономічних 

реалій та лібералізації зовнішньоекономічної діяльності» (м. Одеса, 22 травня 

2015 р.), Науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку 

національних економік: від мікро- до макрорівня» (м. Одеса, 8 квітня 2016 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Украъна – България – 
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Ейвропейски Съюз: съвременно състояние и перспективи» (м. Варна,                          

24 вересня 2016 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Economic 

development strategy in terms of European integration» (м. Каунас, 27 травня               

2016 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна глобальна 

регіоналістика і суб’єкти економіки: напрями впливу» (м. Одеса, 16 травня 

2017 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих 

науковців (м. Одеса, 14 листопада 2017 р.), Всеукраїнська міжнародна 

науково-практична конференція «Приморські регіони: проблеми та траєкторії 

соціально-економічного розвитку» (м. Одеса, 19 квітня 2018 р.),                                        

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економічний потенціал 

країни: наукові підходи та практика реалізації» (м. Одеса,  4 травня 2018 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями 

економічної та соціальної політики у ринкових умовах» (м. Одеса, 28-29 

вересня 2018 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин»     

(м. Київ, 5 травня 2018 р.), VI Міжнародна науково-практична конференція: 

«Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та проблеми» 

(м. Одеса, 19 квітня 2019 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

«Євроінтеграція: польський досвід і українські перспективи» (м. Одеса, 29 

березня 2019 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

формування та реалізації регіональної економіки» ( м. Запоріжжя, 29 лютого 

2020 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Le tendenze e modelli 

di sviluppo della ricerсhe scientifici» (м. Рим, 13 березня 2020 р.), ІІ Міжнародна 

наукова конференція «Наукові дослідження: парадигма інноваційного 

розвитку»  (м. Братислава – м. Відень, 27 квітня 2020 р.), ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Фінансово-економічний розвиток України в 

умовах трансформаційних перетворень» (м. Львів, 28 квітня 2020 р.), 

Міжнародна науково-практична INTERNET-конференція «Інноваційні 

стратегії та моделі економічних трансформацій в умовах євроінтеграційних 

викликів» (м.Харків – м.Ужгород – м.Софія – м.Пшеворськ, 16 травня 2020 р.); 
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Щорічна звітна конференція професорсько-викладацького складу 

Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 16 травня 2014 р.);            

ІІ Міжнародна мультидисциплінарна конференція Міжнародного 

гуманітарного університету «Чорноморські наукові студії»  (м. 

Одеса,13травня 2016р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження 

опубліковано у 1 колективній монографії, виданій за кордоном (частка автора 

– 0,59 д. а.); у 3 наукових статтях у фахових виданнях іноземних держав та 

України, що входять до наукометричних баз даних Scopus (частка автора – 2,25 

д. а.) та 1 в Web of Science (0,69 д. а.). Список публікацій автора також включає 

21 наукову публікацію, видану в фахових наукових виданнях України, 16 з 

яких входять до міжнародних наукометричних баз даних (частка автора – 

11,77 д. а.); 22 тез наукових доповідей; 4 публікації за результатами 

досліджень на замовлення міжнародних організацій та установ; 1 рецензію на 

наукову роботу іноземних авторів; 1 статтю у фахових наукових виданнях 

України та 1 тезу доповідей, які додатково розкривають тему роботи. 

Загальний обсяг опублікованих наукових праць становить 45,88 д. а., з них 

автору належить 22,42 д. а. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний 

текст дисертації викладено на 373 сторінках, що містять 91 таблицю та 51 

рисунки. Список використаних джерел налічує 474 найменувань на 52 

сторінках. Додатки займають 62 сторінки, на яких розміщено 30 таблиць, 3 

рисунки. 
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РОЗДІЛ 1 

ПОЛІТЕКОНОМІЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

ВРЯДУВАННЯ 

 

1.1. Еволюція глобального економічного врядування  

 

Економічні проблеми, з якими стикається сучасне людство, за своєю 

глибиною, комплексністю та якістю процесів, якими вони характеризуються 

або викликають, якісно відрізняються від економічних проблем середини 

минулого сторіччя. За джерелом виникнення, з позицій функціонування 

глобальної економіки, їх можна систематизувати за наступними категоріями: 

національні, регіональні, транскордонні, міждержавні, міжнародні, глобальні.  

Важливо розуміти, що подеколи спостерігається взаємозв'язок між цими 

категоріями проблем, наприклад, між глобальними та національними, що 

відповідно вимагає скоординованих рішень з боку декількох учасників. 

Так, іноді національні проблеми не можуть бути вирішені місцевими 

керманичами, і тому віддаються на відкуп наддержавним організаціям та 

іншим глобальним економічним суб’єктам. Іншими словами, спостерігається 

неспроможність, інституційного або суто економічного характеру, подолати 

певні дефекти глобальних ринків або, тісно залучених до перших, 

національних ринків. Відповідно, формально або неформально створюється 

складна, багаторівнева система регулювання та врядування світового 

господарства та світогосподарських зв'язків. 

Наразі постає питання, чи є система наднаціонального регулювання та 

управління, яка склалася та інституційно була оформлена в минулому сторіччі, 

спроможною до вирішення сучасних економічних проблем глобальної 

економіки. Друге питання стосується того, на скільки наразі взагалі можливо 

вивчити та оцінити сучасні економічні процеси, як бази для прийняття 

економічних рішень та формування сучасної глобальної економічної політики 

та врядування. Також має бути вирішене третє питання щодо механізмів 
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впровадження прийнятої глобальної економічної політики та регулювання в 

реальність та існування та використання інструментів мінімізації їх можливих 

негативних наслідків. Четверте питання зачіпає коло проблем пов'язаних з 

визначенням мегарегулятора, а саме: чи існує такий мегарегулятор в принципі 

або яким він має бути, яким чином формується або будується система 

регулювання в глобальній економіці. П'яте питання торкається 

відповідальності ключових елементів системи врядування глобальної 

економіки, яким чином ця відповідальність має бути розподілена між 

основними елементами системи, які заходи мають бути застосовані задля того, 

щоб ці елементи сприйняли та несли покладену на них відповідальність, тобто 

якими мають бути заходи примусу або заохочення. Шосте питання стосується 

економічної політики, яку провадять визначні МНК та глобальні мережі 

створення вартості, та їх впливу на глобальну економічну політику та 

глобальне економічне врядування загалом. Також окремо має бути розглянуте 

питання існування та модифікації регіональних утворень та їх ролі у 

формуванні системи регулювання та врядування світогосподарських зв'язків.  

Вирішення цих питань формує комплексне міждисциплінарне науково-

методологічне завдання. 

Загалом, система глобального економічного врядування, так само як і 

сама глобальна економіка, знаходиться в стані невпинної видозміни. Існуючі 

форми глобального господарювання змінюючись від країно-центричного 

виробництва до функціонування в межах глобальних мереж створення 

вартості призводять до зсуву в розумінні, що насправді є центром економічної 

влади. Відповідно, попередні форми вирішення світогосподарських проблем 

або досягнення цілей вже не в повній мірі відповідають трансформованому 

глобальному ландшафту. Це призводить до браку інструментів досягнення 

консенсусу: глобального, регіонального, глокального, локального. Концепт 

архітектури глобальної економіки, який повсякчас ототожнюється з 

існуванням квазіієрархічних структур підпорядкування глобальних 

економічних потенціалів, виявляє свою неспроможність в сучасних умовах. 
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Влада, фізичні кордони, інститути стають все більш і більш розмитими, так 

само як і взаємозв’язки між ними. Глобальні диспропорції та асиметрії 

набувають нових форм, аж до глобального виключення цілих країн та регіонів 

з процесу глобального відтворення. 

За таких умов постає питання, яким чином еволюціонує глобальне 

економічне врядування та його режими, що є причинами поступових змін, які 

соціально-економічні та політичні течії в науковій думці найкраще 

відображають ці процеси. Дослідження ретроспективи змін режимів 

глобального економічного врядування є корисним завданням з точки зору 

визначення відповідних тенденції в глобальній економіці та їх причин та 

екстраполяції винайдених тенденції на майбутні періоди з окремими 

корегуваннями на особливості сучасного етапу розвитку глобальної 

економіки. Все це визначає актуальність поточного дослідження. 

Категорія «глобальне економічне врядування» увійшло в широкий 

вжиток відносно недавно. Хоча потреба в виробленні єдиного підходу вже 

існує давно. Розрив між темпами глобального економічного розвитку та 

правовою та інституційною основою заклали передумови до глобальної 

фінансової, а згодом і до економічної кризи 2007-2008 рр. Попередні терміни, 

такі як: «наднаціональний уряд», «глобальний уряд», «міжнародне 

управління» тощо,- вже не в повній мірі відповідають вимогам, що висуває до 

своїх керманичів сучасна глобальна економіка, що характеризується 

складністю, мультиієрархічністю процесів, взаємопов’язаністю її суб’єктів та 

об’єктів, динамічністю.  

Поточні підходи до управління глобальною економікою 

характеризуються браком перспективи в рішеннях, що приймаються на 

засадах однобічного підходу до управління в термінах Центр-Периферія, Схід-

Захід, Північ-Південь, через постійне ускладнення характеру економічних 

процесів, що відбуваються в глобальній економіці та розмивання економічних 

меж як між країнами та регіонами Світу, так і меж влади. 
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Майже всі автори, які досліджували глобальне економічне врядування, 

зазначають, що через те, що інституційне забезпечення економічної 

глобалізації залишалось дуже точковим, міжнародні організації були занадто 

слабкими задля виконання своїх функцій в умовах швидкої економічної 

експансії, з’являлись істотні прогалини в безпечному функціонуванні вільного 

ринку на тлі невпинної економічної лібералізації. Саме тому питання 

теоретизації врядування в глобальній економіці стає наріжним каменем в 

економічній науці, так само як і нерівномірний розподіл виграшів в його 

результаті. 

Вивчення поглядів економістів-теоретиків щодо того, що становить суть 

«глобального економічного врядування» та його режимів, безумовно має 

теоретичне значення, адже дозволяє детермінувати пов’язані категорії. В 

практичної точки зору, воно уможливлює визначення основних характеристик 

реалізації такого врядування. Водночас, надання обґрунтованої оцінки зміні 

поглядів на категорію глобальне економічне врядування та його режимів 

дозволить додатково розкрити характерні особливості цього процесу в статиці 

та динаміці. 

Методологічно вірно було б припустити, що глобальне економічне 

врядування, як таке, мало б з’явитися поряд з появою у світової економіки 

ознак «глобальної». Втім наш аналіз розпочнеться з більш ранніх часів з метою 

дослідження передумов виникнення глобального аспекту в економічному 

врядуванні глобальної економіки. 

Так, ретельно і послідовно досліджує питання врядування А. Г. 

Єгіозар’ян [1]. З позицій публічного управління, в своїй праці він доходить 

висновку щодо відмінності врядування від простого управління та доходить 

висновку, що на сучасному етапі врядування має розглядатися як мережева 

взаємодія. Таким чином, відбувається перехід від врядування, заснованому на 

прямих вказівках, до врядування заснованому на взаємодії. Загалом 

зазначається, що глобальна економіка розглядає глобальне економічне 
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врядування з позицій мезорівня, на якому головними економічними 

акторами/суб’єктами виступають країни та фірми [2]. 

П. Бліжковський та Й. Прантл, наслідуючи ліберальну економічну 

модель, виділяють п’ять опор глобального економічного управління та 

досліджують позицію Азії стосовно врядування, що проваджується ЄС [3]. 

Також, іноді окремо розглядаються категорії «глобальне управління» та 

«глобальне управління економікою» через те, що глобальне економічне 

управління вже не є виключною прерогативою національних урядів [4]. Все 

більше значення в цьому процесі почали відігравати клуби країн, неурядові 

організації, громадянське суспільство, представники бізнесу. Втім, як 

зазначають самі автори, метою їх роботи не було розвинути теоретичну 

концепцію глобального управління загалом, а тільки сконцентрувати свої 

зусилля на аналізі практичної частини реалізації такого управління. Тим не 

менш, початок «глобального управління», відповідно до їх поглядів, датується 

1970-ми рр. минулого сторіччя поряд з появою глобально- значимих проблем, 

вирішення яких вимагає вже не простої координації фінансових та політичних 

зусиль основних світових гравців.  

Більшою мірою, суто теоретичним дослідженням глобального 

економічного врядування присвячена робота Хігготта Р. [5], який досліджує 

теоретичні та практичні аспекти глобального економічного врядування на 

початку ХХІ ст., надаючи загальну оцінку ретроспективі еволюції такого 

управління. Так, стосовно періоду після Холодної Війни використовується 

термін «глобальне економічне управління (менеджмент)», яке виявило свою 

неспроможність в період глобальної економічної кризи 2007-2009 років. 

Остання висунула нові вимоги до «регулювання», яке б базувалося на новому 

мультилетаризмі. Якісною його ознакою зазначається розвиток процесів G-20. 

Хігготт Р. визначає такі два виміри змін, як: зміни в міжнародному 

економічному інституціоналізмі та загальні більш широкі системні зміни. 

Відповідно до першого виміру він розглядає зміну в ролі основних 

міжнародних організацій, МВФ та Світового банку, від керування до 
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регуляції; від встановлення меж, правил, міжнародної ієрархії до підтримки і 

розвитку менш розвинених економік та знаходження балансу. Під системним 

змінами автор розуміє перехід від загального глобалізму до регіоналізму, як 

його невід’ємної частини, та перехід до вирішення глобальних економічних 

проблем в форматі G-20. Однією з проблем глобального економічного 

врядування він вважає проблему вибору між поведінкою заснованою на силі 

та поведінкою заснованою на правилах.  

Штеріан М.Г., в свою чергу, рефлексує щодо того, що є глобальним 

економічним врядуванням з позиції лібералізму, реалізму та конструктивізму. 

Звертаючись до робіт провідних авторів, в якості основних дійових осіб в 

глобальному економічному врядуванні вона виділяє країни, уряди, 

наднаціональні уряди; аналізує механізми їх участі в міжнародних 

економічних відносинах [6].  

Критично оцінюючи надбання попередників, можливо зробити 

висновок, що наразі єдиного дослідження присвяченого послідовному 

дослідженню еволюції поглядів на категорію «глобальне економічне 

врядування» не існує, втім відповідне дослідження корисне в контексті 

моделювання змін в панівних формах такого врядування.  

Як зазначається, глобальне врядування вже вийшло за межі управління 

на рівні держави, та охоплює широке коло відповідних зв’язків на рівні бізнесу 

та громадськості. Більше того, збіжність у прийнятті рішень в глобальному 

врядуванні дозволяють говорити про «саммітрію», підкреслюючи важливість 

проведення перемовин, консультацій тощо, в форматі різноманітних 

конференцій, самітів, роботи клубів країн [7]. В економічному вимірі цей 

процес подеколи називають колективізмом глобальної економіки [8]. 

ООН в своїх поданнях, зазначаючи асиметрію в процесах розвитку та 

ролі, які окремі країни відіграють в управлінні економічними процесами, 

пропонує, в якості альтернативи сучасному мультилатеризму, підсилення ролі 

окремих менш розвинених економік в економічному лідерстві [9]. Тобто на 

заміну трансдержавництву (трансгавернементалізму), за якого країни 
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продовжують існувати та виконувати свої функції (втім деякі з фукнцій 

передаються на наддержавний рівень або міжурядовим органам), приходять 

нові концепції та ідеї. 

Таким чином, знаходиться все більше аргументів на користь того, шо 

ідеальне глобальне врядування— це процес кооперативного лідерства, що 

згуртовує національні уряди, багатосторонні державні установи та 

громадянське суспільство задля досягнення загальноприйнятих цілей [10]. 

Механізми глобального врядування (як синонім використовується 

термін «регулювання») досліджуються Григор’євим Л.М. та Кудріним О.О. з 

позиції економічного аналізу [11]. Посилаючись на роботи Вільямсона О.І. 

[12], вони пропонують «меню» типів регулювання задля вирішення 

міжнародних проблем.  

Глобальна економічна криза призвела до появи, розвитку та посиленню 

нової багатосторонності (мультилетаризму), до зсуву в розумінні 

глобального врядування загалом, та глобального економічного врядування, 

зокрема, та в їх фактичній реалізації. На заміну не завжди ефективному та 

недостатньо гнучкому формальному глобальному врядуванню, в основі якого 

лежала діяльність надурядових міжнародних організацій, прийшли нові 

форми глобальної співпраці, які зачіпають різні рівні економічного 

функціонування країн світової спільноти. 

Так, відповідно до попередніх надбань вітчизняних та іноземних вчених, 

наразі можна узагальнити наступні режими глобального економічного 

врядування (Таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1 

Режими глобального економічного врядування 

Ступінь формалізованості Актор Приклад 

Формальне  

глобальне врядування 

Надурядові організації 

 

ЄБРР, МВФ,  

СОТ тощо 

Неформальне  

глобальне врядування 

Міжнародні неурядові 

організації 

 

Неформальне міжнародне 

законодавство 

Діяльність клубів країн 

(БРІКС, БІК, G-20) 

 

Організації  

громадянського суспільства 
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Виробничі мережі Об’єднання виробництв 

ТНК/МНК 

Міжурядові мережі Об’єднання зусиль ЦБ  

задля вирішення  

проблем пов’язаних зі 

світовою фінансовою кризою 

Змішане  

глобальне врядування 

Гібридні форми - 

Джерело: складено автором з використанням [11-12],  

* розширена версія міститься в Додатку А 

Розглянута система режимів глобального (економічного) врядування є 

більш сучасною альтернативою запропонованій Вільямсоном О.І. в своїй 

праці 1996 року [12], адже вона в більший мірі відповідає реаліям сьогодення 

та сутності процесів, що перетікають в глобальній економіці, про існування 

якої в 1996 році ще можна було говорити тільки за умови суттєвих припущень. 

Варто зазначити, що наразі глобальне врядування міцнішає за умови, 

якщо воно відповідає внутрішньому стану домінуючих країн. Водночас, 

більшість глобальних інституцій не в змозі прийняти рішення і, таким чином, 

вирішити існуючі проблеми, такі як: зміна клімату або реформа фінансової 

системи, через те, що існуюча система колективного прийняття рішень зазнає 

поразки. Такі системні проблеми призводять до збільшення розривів між 

обіцяними колективними діями та тим, що на справді відбувається [13]. 

Умовно дослідники розрізняють глобальне економічне врядування до 

глобальної фінансової кризи (1944-2008 рр.) та після (з 2008 року). В якості 

головного аргументу виступає теза щодо всеохоплюючого масштабу кризи 

2007-2009 років, як в термінах географічного розповсюдження її наслідків, так 

і галузей світового господарства, що були залучені до кризових процесів. 

Певна логіка простежується і в підході, що пропонує розглядати глобальне 

економічне врядування та його режими (раніше «механізми», «архітектуру» 

тощо) в періоди з 1944 до 1980 рр. та після 1980х рр., як таке, що було 

притаманне періодам глобалізації та гіперглобалізації відповідно. Глобальне 

економічне врядування зазнало серйозних змін з часів Холодної війни, і з 

точки зору інституцій, і загалом системно [14]. Так вважається, що до 1980 
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років ХХ ст. спостерігалося становлення глобальної економіки та 

глобалізованих світогосподарських зв’язків; після 1980 років відбулося 

стрімке розгортання процесів глобалізації, пов’язане передусім із змінами в 

глобальній інфраструктурі, зокрема із розвитком інформаційних технологій 

[15]. 

За останнього підходу такі форми глобалізації, як інтернаціоналізація та 

«регіоналізація» з їх відповідними механізмами та інструментами координації 

національних інтересів почали змінюватись становленням міжнародних 

ланцюгів виробництва, а згодом, і глобальних мереж створення вартості та 

мегарегіонів. Відповідно, ієрархічні форми глобального економічного 

врядування (що реалізовувалось, передусім, за рахунок надурядових 

інституцій) почали змінюватись кооперативними формами глобального 

економічного врядування, через необхідність координації все більш 

розрізнених інтересів все більшої кількості учасників.  

Варто зазначити, що означені тенденції відбувалися в межах соціальних 

зрушень, переходу від модерну до постмодерну, зсуву від неолібералізму до 

неосередньовіччя. Відповідно, існуюча протягом тривалого проміжку часу, 

система мультилетаризму не була спроможна регулювати поточні 

світогосподарські відносини. Подальше становлення глобального простору, як 

спільного місця існування, з одночасною гомогенізацією смаків та уподобань 

споживачів, дифузії культурних цінностей тощо, за умови зменшення 

економічної напруги через різницю в рівнях добробуту та тенденції до 

контрглобалізації, цілком можливо призведе до появи та усталення більш 

уніфікованих форм пошуку глобального економічного консенсусу.  

Відповідно, процес еволюції режимів глобального економічного 

врядування варто розглядати, зокрема, з урахуванням одночасно всіх 

визначених періодів становлення глобальної економіки та відповідної 

економічної думки. 

Іншаков О.В. та Волошина А.Ю., досліджуючи мегатренди глобальної 

економічної системи, зазначають, що наразі відбувається відмова від 
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ієрархічних структур на користь неформальним мережам, перехід до 

суспільства з мультиваріантною поведінкою та перехід від централізації до 

децентралізації [16].  

Цим мегатрендам відповідає посилення змішаних механізмів 

глобального врядування (за рахунок долучення НУО, зростання ролі 

майданчиків для перемовин, розробки кодексів ТНК), наближення інтересів 

ТНК та НУО та створення їх тактичних альянсів (наприкінці 2000-х рр. 

відповідна угода про обмеження викідів парникових газів та ін.), та пошук 

нової легітимності для нових форм глобального врядування [17].  

Зазвичай, пропонується розглядати глобальне економічне врядування у 

розрізі таких сфер, як: міжнародна торгівля, фінанси та монетарні питання, 

інвестиції, міграція [15]. Втім, більшість дослідників пов’язують 

започаткування мультилетаризму в двох напрямках: глобалізації торгівлі та 

глобалізації фінансів. 

З позиції глобалізації торгівлі, мультилетаризм ототожнюють із 

підписанням ГАТТ в 1947 р. [18], а початок функціонування СОТ— з другим 

етапом в його зміцненні. Основна проблема тогочасного мультилетаризму— 

нерівний розподіл вигод від торгівлі, на чому роблять особливий наголос 

менш розвинені країни. ГАТТ в 1940х роках переважно концентрувався на 

усуненні бар’єрів в торгівлі, а в післявоєнний період зусилля були спрямовані 

вже не стільки на усуненні бар’єрів, скільки на утворення багатосторонньої 

арени для торгівлі заснованої на правових нормах та процедурах. Пізніше 

трансформувавшись в СОТ з ГАТС та ТРІПС, ця структура за своїми ознаками 

більшою мірою відповідала критеріям глобальної. 

Так, Уругвайський раунд перемовин сприяв стрімкому розвитку 

глобальної торгівлі, успіхи якої були підкріплені раундом Доха з його 

поглибленою лібералізацією. В цьому контексті започаткування регіональних 

преференційних угод розглядається як альтернатива мультилетаризму, як 

одного з режимів глобального економічного врядування. Трансформація 
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регіональних угод в мегарегіональні торговельні та економічні об’єднання є 

наступним кроком в цьому напряму. 

Окрема увага приділяється ролі СОТ в глобальному економічному 

врядуванні та питанням стосовно того, яким чином вона має бути реформована 

задля того, щоб краще відповідати сучасним умовам, а також перспективам 

функціонування організації в майбутньому. ГАТТ, як попередник СОТ була 

досить секретною установою: на прийняття основних рішень, незважаючи на 

існуючі формальні структури, непропорційно впливали держави-лідери у 

виробництві [19]. 

Тип інституціоналізації, втілений у СОТ, як в можливій опції 

глобального економічного врядування, є кращим за глобальний режим, 

заснований на «реальнополітичному світі», коли світові гегемони просто 

примушують треті країни до підписання будь-яких угод, які на справді 

шкодять національним інтересам останніх. Водночас СОТ, в сучасному 

вигляді, характеризується наявністю формальної демократії поряд із 

неформальної олігархією, що ставить під сумнів ефективність цього інституту 

в якості основи для глобального економічного врядування, незважаючи на 

дійсно глобальний характер організації [20]. 

На користь сумнівної демократичності свідчить і той факт, що населення 

країн що розвиваються, а це більше 85% населення всього світу, не 

представлене в процесі прийняття рішень стосовно глобальних економічних 

питань. Ця сфера залишається під впливом найбільших світових країн-

виробників та основних підконтрольних ним міжнародних фінансових 

інституцій (МВФ, група Світового банку, Банк міжнародних розрахунків)[19]. 

Незважаючи на кризу СОТ, переваги від членства в ній важко недооцінити, а 

тому важно недооцінити і переваги від існування цієї форми мультилетаризму 

З точки зору глобалізації фінансів, МВФ є уособленням вищого щаблю 

в ієрархії глобального економічного врядування з позиції мультилетаризму. 

Відповідні етап розвитку мультилетаризму загалом пов’язані із послідовними 

змінами систем: Бреттон-Вудської, Ямайської та створенням нових 
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фінансових установ: групи Світового банку, МВФ. Якщо в 1944-1970 рр. МВФ 

виконував роль запоруки монетарної стабільності, з поступовим зсувом 

акцентів у бік стабільності країн, що розвиваються, то після 1980-1990 рр. 

МВФ постав майданчиком для втілення ідей неолібералізму. 

Світовий банк теж еволюціонував в порівнянні з післявоєнним періодом, 

коли основною ціллю було відновлення Європи. Після переорієнтації з 

надання допомоги країнам що розвиваються, Банк почав виконувати роль 

банку знань щодо інституційних реформ, провадження практик доброго 

врядування тощо.  

Азійська криза надала імпульс реформуванню в межах режиму 

мультилетаризму і бік економічного лібералізму з відповідним усуненням 

контролю над потоками капіталу. Азійська криза, частково як результат такої 

політики, дещо похитнула амбіції МВФ щодо виконання ролі арбітра 

глобальної макроекономічної стабільності. З 2009 р. постає питання, чи може 

МВФ розглядатися в якості інструменту провадження глобальної фінансової 

політики. Причиною цьому є глобальна економічна криза 2007-2009 рр., яка 

викрила певні недоліки панівної системи мультилетаризму в фінансовій сфері, 

передусім, брак довіри до системи загалом. Після глобальної економічної 

кризи 2007-2009 рр. гостро постало питання легітимності глобального 

врядування. Заснована на категоріях власності та інструментах примусу, 

легітимність є визначальним чинником стабільної фінансової архітектури.  

Прадіп С. Мєхта зазначає, що в той час коли питання управління 

міжнародної торгівлі вирішувались з-за посередництва СОТ, як глобальної 

інституції (чи є таке управління ефективним чи неефективним –це інше 

питання), то питання фінансів та монетарні питання вирішувались як за 

допомогою МВФ, так і, у випадку розвинених країн, за рахунок міждержавних 

інституцій (н. Велика сімка тощо), а також регулювалися внутрішніми 

правилами та процедурами [15]. Тобто, загалом, фінансовий сектор 

потребував різноманітнішого регуляторного ландшафту [21]. На доданок, на 
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тлі кризи відбувся зсув в акцентах у напрямку такого режими глобального 

економічного врядування як самітрія. 

Питаннями міжнародної міграції опікується МОМ, втім роль цієї 

організації зводиться суто до моніторингу, питаннями трудової міграції 

зокрема-МОП, деякі аспекти розкрито в 4 Режимі ГАТС. Гірші справи із 

регулюванням інвестицій на глобальному рівні— частина відповідних спроб 

була здійснена в межах СОТ- ГАТС [15].  

Окремо розглядаються такі питання глобального врядування як 

проблеми зміни клімату. Інституціоналізація глобального врядування цієї 

сфери пов’язане із ратифікацією Конвенції щодо змін клімату ООН в 1994 р. 

та Кіотського протоколу в 1997 р. В той час, коли Кіотський протокол 

передбачав розподіл квот квоти на викиди парникових газів між країнами, 

Паризька угода 2015 року більше відповідає неоліберальним поглядам, за 

нього країни можуть незалежно дійти консенсусу щодо розподілу викидів. 

Відповідно, в цій сфері також простежується трансформація існуючої системи 

мультилетаризму від ієрархічно упорядкованої системи у напряму режиму 

заснованому на координації та узгодженні інтересів. 

З зазначеного можливо здійснити декілька висновків: по-перше, не існує 

єдиного глобального органу, в сферу відповідальності якого б входило 

врядування всіх економічних питань глобального господарства; по-друге, 

наразі в межах кожної сфери глобального економічного врядування (торгівля, 

інвестиції, фінанси, міграції) співіснують різні режими глобального 

економічного врядування (на основі надурядового, міжурядового, мережевого 

врядування). 

 В цілому, глобальна економіка та управління нею можуть розглядатися 

в трьох площинах: макро- (міжнародні організації та об’єднання, які 

встановлюють правила для глобального співтовариства), мезо- (країни та 

фірми які конкурують за глобальні ринки), мікро- (групи споживачів, 

активісти, громадські рухи) [22]. 
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Аналіз постбіполярної архітектури глобальної економіки дозволяє 

ствреджувати, що економічна багатополярність, як альтернатива сучасній 

системі глобального господарювання, може почати формуватися навколо 

трансрегіональних економічних просторів, які інтегрувалися на основі 

розрахунково-сировинної системи та відносно прозорих принципів 

регіональної та міжрегіональної торгівлі [23]. Умовно обираючи між 

сценаріями розвитку «постіндустріалізація- нова індустріалізація», майбутня 

глобальна економіка може бути сформована за принципів економічної 

коаліційної поліцентричності. 

З точки зору еволюційної глобалістики глобальне управління буде 

реалізовуватись різними засобами в напрямках, що співпадають із 

глобалізаційними процесами. Тим самим можливо стверджувати про єдність 

відповідних трансформацій: новій глобальній економіці мають відповідати, і 

відповідають, нові режими глобального економічного врядування. Беручи до 

уваги ерозію Вестфальської системи, сучасне глобальне господарювання 

характеризується появою нових глобальних акторів: глобальних міст, ТНК, 

геоцивілізацій тощо, яким передається частина владних повноважень [24]. Все 

це свідчить про укорінення процесів неосередньовіччя з його розмиванням 

меж інституцій та про кризу існуючої системи мультилетаризму. 

Визначною ознакою глобального економічного врядування сьогодення 

є дифузія глобальної економічної влади. Так, представники фармацевтичної 

промисловості мають значну вагу в перемовинах з питань інтелектуальної 

власності, а банківські та фінансові установи в тому, що стосується питань 

потоків капіталу та торгівлі фінансовими послугами [19]. Водночас 

міжнародний лоббінг не підпадає під жодні обмеження або вимоги. 

Вертикально влада все більше концентрується в руках неурядових або 

екстраурядових акторів: ТНК, банків, ринків, ГО, ЗМІ, регуляторних мереж. 

Горизонтально, влада перетікає від Півночі та Заходу в сторону Півдня та 

Сходу [14].  
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Досліджуючи роль ТНК в глобальному урядуванні світової економіки 

Рибалко Ю.С. зазначає, що в новому світовому порядку все більш суттєву роль 

починають відігравати інститути глобального і регіонального урядування, за 

якого міжнародний вплив держави, як інституту глобального врядування, 

зменшується [25]. Зазначаючи факт дифузії та фрагментації влади у вирішенні 

економічних питань, автор доходить висновку, що ТНК та міжнародні 

фінансові корпорації, як власники глобальних ресурсів, отримують більшу 

владу в глобальному врядуванні, залишаючись поза зонами контролю з боку 

національних та наднаціональних інститутів урядування. Такому стану речей 

більше відповідають мережеві форми глобального економічного врядування, 

що супроводжується висновками Дж. Н. Розенау та Р. Роудсома [26]. Рибалко, 

використовуючи дані ЮНКТАД, доводить, що основний період стрімкого 

розвитку ТНК припадає на 1990-2011 рр., коли додана вартість, вироблена 

іноземними філіями ТНК, зросла з 1,0 до 7,2 трлн. дол. США, їх сумарні активи 

– з 4,6 до 82,1 трлн дол. США [25]. 

Необхідність вирішення глобальних проблем на глобальному, а не 

міжнародному рівні,— додатковий аргумент на користь ревізії існуючого 

режиму глобального економічного врядування. На думку Дж. Н. Розенау, 

співіснують дві арени глобальних суспільств: суспільство дипломатії та світ 

транснаціональної субполітики, відповідно глобальний простір має ознаки 

гібридності [26]. Передбачається, що мережеві форми глобального врядування 

можуть співіснувати з ієрархічними, даючи поштовх до виникнення гібридних 

режимів ГЕВ [24]. 

Різні зарубіжні та українські вчені намагалися оцінити, проаналізувати 

та пояснити явища глобального економічного врядування та способи його 

реалізації. Серед них на особливу увагу заслуговують праці Лук’яненка Д.Г. 

Лук’яненко Д.Г., розглядаючи центри сили глобальних перетворень, 

наголосив на повторюваних змінах в їх структурі та характері за принципом 

однополярність-багатополярність та біполярності-триполярність. [27]. Згідно 
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з автором, біполярність/триполярність передбачає формування коаліцій або 

регіональних інтеграційних об'єднань. 

Експерти Секретаріату ООН все ще розглядали режими глобального 

економічного врядування в контексті функціонування наднаціональної 

установи, яка формує його загальний механізм, відзначаючи два основні 

режими ГЕВ: у торгівлі (режим Всесвітньої організації торгівлі (СОТ)) та у 

фінансах (режим Міжнародного валютного фонду (МВФ)) [28]. У той час, 

коли в межах першого режиму зазвичай пропонується використовувати 

механізми співпраці, в якій перемовини та консультації знаходяться в центрі 

уваги, другий режим є більш формалізованими та суворішими, наприклад: 

«структура внутрішнього врядування необхідна задля кращого відображення 

розбіжностей в національних інтересах та уникнення домінування окремих 

країн». Тому слід розрізняти режими, як інституціоналізовані способи 

управління світовою економікою, та режими, як специфічні сфери цього 

управління. О. Вільямсон все ще використовує термін «режим» для 

позначення механізму регулювання транзакцій між міжнародними гравцями 

[29]. 

Дрезнер Д. дотримується цієї логіки, розглядаючи два режими 

глобального економічного управління (фінанси та торгівлю) та відповідні 

багатосторонні організації, використовуючи, таким чином, економічний 

критерій поділу. Хоча він наголошує на важливості оновлення координаційної 

політики, все ще сумніваючись у вичерпанні потенціалу існуючого 

багатостороннього механізму ГЕВ як домінуючого режиму на майбутнє [30]. 

Філіпович М. та Бунчіч С., у свою чергу, пропонують розглядати м'яке 

право як саму суть нового режиму ГЕВ, головною формою якого є G20 [31]. 

Ларіонова М. та Кіртон Дж. підтримують цю ідею, розглядаючи дві крайності 

існування можливих режимів ГЕВ: багатосторонні організації, як виробники 

жорсткого права, та G8 (зараз G7), відповідно, з її м'яким правом [32]. 

В свою чергу, в усвідомленні глобального врядування виокремлюється 

дві течії: американська з її ліберально-інституціоналістськими 
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мультилетаристськими моделями американського лідерства та європейська з 

її моделями регіоналізму; та два критичні періоди в становленні глобального 

врядування: 1990-2000 рр. з латентною кризою міжнародних інститутів та 

зародженням альтернативних форм глобального врядування в особі 

неурядових акторів та період після 2000 р. ознаменований зростанням ролі 

ТНК. Втім, дослідники вважають, що будь-яка легітимна влада заснована на 

економічному потенціалі конкретної країни, яка водночас ніколи не дозволить 

собі втратити контроль над вирішенням внутрішніх питань, що мають для 

країни стратегічне значення. Згідно з цією логікою, в центрі глобального 

економічного врядування, незалежно від його панівного режиму, 

залишатимуться конкретні країни [4, с.34-36]. 

Стосовно глобального економічного врядування, існуюча система 

мультилетаризму на чолі із МВФ та групою Світового банку є неефективною 

передусім через недостатнє представництво країн, що розвиваються. Більше 

того, в цих країн не має гідного еквіваленту неурядового глобального 

економічного врядування в формі Економічного саміту або організації на 

кшталт ОЕСР [19].  

В 2009 році Комісія експертів ООН запропонувала створити Глобальну 

економічну раду, яка б мала такий самий статус, як і Секретаріат з безпеки. 

Пропонувалось, що комісія буде створена у формі Форуму, на якому шляхом 

консенсусу серед експертів будуть вирішуватись глобальні економічні 

проблеми [17]. Також пропонувалася розробка «Хартії сталого економічного 

та соціального розвитку», передусім, у формі принципів міжнародної 

економіки, як загальної нормативної бази глобального економічного 

управління. Комісія ЕКОСОР з фінансування розвитку, в свою чергу, мала б 

виступити майданчиком для проведення дебатів щодо зростання рівня 

узгодженості політики різних країн стосовно торгівлі, фінансів, а також 

глобального економічного врядування. Таким чином, стверджувалась 

необхідність переходу від чіткої ієрархічної системи глобального 

економічного врядування, побудованому на функціонуванні міжнародних 
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організацій, до таких інструментів глобального врядування як: консенсус, 

обговорення. 

Варто зазначити, що сучасне функціонування глобальної економіки 

супроводжується плюралістичними глобалізаційними проектами, де кожен з 

глобальних лідерів пропонує свою модель глобалізаційного економічного 

розвитку. В узагальненому вигляді вона може бути представлена наступним 

чином (Рисунок 1.1.) 

Рис. 1.1. Плюралістичні моделі економічної глобалізації 
Джерело: авторська розробка 

Відповідно, еволюцію режимів глобального економічного врядування з 

позиції його сфер та системних аспектів можливо узагальнити наступним 

чином (Таблиця 1.2) 

Таблиця 1.2 

Еволюція режимів глобального економічного врядування: економіко-

соціальний та політичний концепт 

1944 та 

поствоєнний час 

1970-ті рр. 1980-ті 

рр. 

1990-

ті рр. 

2007-

2009 рр. 

2010-ті рр. Прогноз 

Реконструкція та 

холодна війна 

Реформатування 

світового порядку 

Глобальна 

фінансова 

криза 

Відновленя 

та 

реформату-

вання 

Регіональні 

конфлікти 

Консерватизм 

Неокласицизм 

Кейнсіанство 

Неолібера- 

лізм та 

регіональні 

кризи 

Неолібералізм 

Постмодерн 

Неосередньовіччя 

Неосередньовіччя ? 

Інтернаціоналізація Глобалізація Гіперглобалізація 

Мультилетаризм Регіоналізація Криза мультилетаризму 

Неоколоніалізм 

Неорегіоналізація? 

 

Ієрархічні режими глобального 

економічного врядування 

Мережеві режими 

Гібридні режими 

Переговорні майданчики (міжурядові 

режими) 

Гібридні режими 

Уряди та 

міжнародні 

організації 

Уряди та 

регіональні 

об’єднання 

ТНК 

НУО 

Глобальні мережі створення 

вартості 

Глобальні міста 

Геоцивілізації 

Мегарегіональні 

об’єднання 

ГМСВ 

Джерело: авторська розробка 
 *розширена версія міститься у Додатку Б, Таблиця Б.1 
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Варто відзначити, що сучасний етап розвитку економічної думки 

характеризується відносною відсутністю формалізації становлення режимів 

ГЕВ. Як було показано раніше, існує декілька найбільш можливих варіантів 

режимів ГЕВ: наднаціональний, ієрархічний, мережевий, гібридний [10]. 

Вибір домінуючої форми залежить від складності факторів, які можуть бути 

використані при моделюванні становлення режиму глобального економічного 

врядування.  

Одні з перших спроб наблизитись до вирішення питання реалізації 

становлення режимів глобального врядування та розробки набору припущень, 

які пояснюють становлення конкретного режиму глобального врядування, 

були здійснені Кахлєр М. та Лейк Д. Їхні висновки можуть бути легко 

використані для більш конкретних потреб глобального економічного 

врядування. Автори запропонували такі параметри становлення режиму ГЕВ 

як: наслідки розподілу всередині або поміж країнами, лідерство домінуючої 

держави або легітимність її керівництва, розбіжність між переважаючою 

політикою домінуючої держави та медіаною надурядової колективності, 

кількість «переможених» внаслідок обраної політики, наявність права вето 

тощо [33]. 

Незважаючи на існуючі результати досліджень, зосереджені на 

глобальному економічному врядуванні, його формах та режимах, численні 

дискусії щодо зміни підходів до оптимального ГЕВ та його режимів, не існує 

досліджень, спрямованих на розробку моделі, яка дозволила б формалізувати 

становлення режимів ГЕВ. В свою чергу, розробка формалізованої моделі 

становлення режиму ГЕВ та виявлення того, які фактори впливають на зміну 

режимів, має базуватися на відповідному аналізі чотирьох найбільш 

розповсюджених режимів ГЕВ: наднаціонального, ієрархічного, мережевого 

та гібридного, та виведення конкретної пробіт-функції, яка пояснює 

залежність режиму ГЕВ від конкретного набору фіктивних змінних. 

Якщо зосередитись на чотирьох режимах ГЕВ: наднаціональному, 

ієрархічному, мережевому та гібридному, можна отримати спільні риси для 
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тих ситуацій, в яких конкретний режим починає відігравати провідну роль. 

Аналізуючи наднаціональний та ієрархічний режими ГЕВ, можна 

констатувати, що за всю історію розвитку глобальної економіки вони були 

найпоширенішими, і, таким чином, їх можна розглядати як класичні. Втім, 

мережевий режим ГЕВ та гібридний режим ГЕВ є результатами останніх подій 

у світовій економіці, ускладнення форм економічної взаємодії та формування 

нових шляхів економічного співробітництва у вигляді глобальних ланцюжків 

створення вартості. Все це вимагає більш гнучких і, таким чином, більш 

складних механізмів пошуку глобального економічного консенсусу, коли 

мережевий та гібридний режими є більш оптимальними рішеннями.  

Простий механізм передачі директив, інструкцій, команд тощо згори-

вниз, навіть на переговорній основі, не відповідає поточному стану глобальної 

економіки, коли: по-перше, джерела економічної сили стають все більш 

диверсифікованими і, таким чином, збільшується кількість світових лідерів, 

що ускладнює пошук компромісу між різними інтересами; по-друге, процес 

врегулювання потребує більше часу і, отже, відстає від змін у світовій 

економіці. Водночас відбувається зсув в акценті від наднаціональних 

інститутів, країн та їх керівництва у бік представників різних галузей світової 

економіки. Крім того, відсутній ефективний механізм врахування поглядів 

останніх на процес прийняття глобальних рішень і, таким чином, регулювання 

їх діяльності. Ці факти є важливим викликом на шляху до ефективного 

функціонування світової економіки. Таким чином, альтернативні режими ГЕВ 

повинні розвиватися. 

Наднаціональний режим глобального економічного управління 

характеризується існуванням та функціонуванням багатосторонніх 

організацій або різних інтеграційних об'єднань. У цьому випадку 

багатосторонні організації виконують функції, подібні до урядових, зокрема 

щодо зовнішніх зносин, які не інтерналізовані національними урядами, та 

щодо регулювання глобальних дисбалансів [34]. Концентруючись на 

причинах укладання інтеграційних угод, можливо виділити основні: 



58 

посилення реформ внутрішньої політики, збільшення багатосторонньої 

переговорної сили, отримання доступу до зовнішніх ринків, налагодження 

стратегічного зв’язку між країнами, що інтегруються, використання 

регіональних угод задля досягнення багатосторонніх переговорних цілей країн 

[35]. 

У випадку розгляду ієрархічного режиму, як наслідку становлення 

панівного режим ГЕВ, за замовчуванням, припускається існування лідера / 

лідерів глобальної економіки та формування «кола влади», до якого входять 

інші країни. Теорія однополярного, багатополярного та біполярного, 

триполярного Світу пояснює цей режим найкращим чином. В цьому випадку, 

економісти схильні розглядати глобальну економіку як економіку за лідерства 

трьох регіонів: Східної Азії, Західної Європи та Північної Америки, сукупний 

ВВП яких становить близько 80 відсотків світового. Обсяги торгівлі в межах 

кожного регіону є більшими, ніж обсяги їх зовнішньої торгівлі з рештою світу. 

І ці регіони насправді є цілісними економічними одиницями, регіональними 

економіками, а не простими сукупностями національних економік [36]. 

Питання полягає не в тому, чому деякі країни входять до цих ієрархічних 

схем (вони об’єднуються в такі структури, головним чином, на основі 

економічних чинників і факторів подібних до попередньо розглянутого 

режиму), а в тому, які фактори можуть пояснити, чому цей режим у деяких 

випадках є кращим за інші.  

Існування ієрархічного режиму також є результатом перебудови 

постколоніальних міжнародних суспільних відносин [37] та процесу 

формування неоколоніалізму. Таким чином, в цьому випадку основні причини 

переходу системи ГЕВ в ієрархічний режим мають суто економічний характер. 

Однак обидва досліджувані режими не є взаємовиключними. Більше того, 

іноді навіть зазначається, що глобальні лідери зацікавлені в збереженні 

існуючої системи наднаціональних організацій завдяки великим квотам або 

отримання права вето, з метою використання компенсаторної глобалізації та 

глобальної ренти. 
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Мережеве глобальне врядування — це досить нова концепція, якій було 

дано багато визначень, більшість з яких була пов'язана з багатошаровими 

мережами наддержавних, субдержавних та недержавних утворень, таких як, 

наприклад, неурядові організації. Його виникнення, як правило, пояснюється 

переходом від індустріального суспільства до постіндустріальної економіки 

знань та суспільства заснованого на знаннях. Як стверджує Соль Піккото, 

«поява безлічі форм врядування та постійні зміни, адаптація та експерименти 

з ними можуть розглядатися як відображення основної модерністської дилеми, 

що полягає у спробі керування все більш складним буттєвим світом» [38]. 

Більше того, функції держави розвиваються, частина з них віддається на 

відкуп недержавним органам, що розмиває кордони між державним та 

приватним, вводяться нові форми міжнародного діалогу. Таким чином, 

попередні форми глобального економічного управління не відповідають в 

достатній мірі сучасній системі управління. 

Якщо прослідкувати за симпатіями Пауелла У., можна виявити, що 

мережі мають значну перевагу в порівнянні з іншими формами взаємодії, 

оскільки вони засновані на взаємних інтересах з метою отримання можливої 

вигоди від співпраці [40]. З цієї точки зору мережевий режим ГЕВ майже 

виключає будь-яку можливість економічного чи політичного підпорядкування 

та базується на принципах рівності його учасників. Останнім прикладом 

глобальної мережевої ініціативи є Китайська ініціатива «Пояс і шлях 18», яка 

не має на меті інтегрування економіки країн, а передусім об’єднання зусиль у 

напрямку сприяння торгівлі та розвитку інфраструктурних проектів. 

Як заявили Кахлер Д. та Лейк М., факт нерівномірного розподілу 

прибутків мотивує глобальну економіку переходити до мережевого режиму 

управління, а також до регуляторного поглинання [33].  

З огляду на надбання теоретиків стосовно ключових аспектів, що 

впливають на актуалізацію функціонування того чи іншого режиму 

глобального економічного врядування як основного, підсумуємо фактори, 

визначені в нашому аналізі, у наступній таблиці (Таблиця 1.3). 
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Таблиця 1.3 

Система факторів, що впливають на становлення режиму ГЕВ 

Наднаціональний 

ГЕВ1 

Ієрархічний 

ГЕВ2 

Мережевий 

ГЕВ3 

Гібридний 

ГЕВ4 

Можливі економічні виграші або 
збитки (G-L) від не вступу по 
інтеграційних об'єднань або 
багатосторонніх організацій  

Наявність лідера 
(L): 
Лідерство в 
технологіях (частка 
у світовому ВВП) 
Розмір економіки 

(частка ВВП у 
світовому ВВП) 
Контроль за ринком 
сировини або 
іншими факторами 
виробництва 
Контроль над 
глобальними 

ланцюжками 
створення вартості 
Компенсаційна 
глобалізація та 
глобальна рента 

Нерівномірний 
розподіл виграшів 
(dG) від ієрархічного 
або наднаціонального 
режиму ГЕВ 

Поєднання 
ГЕВ1-3 та їх 
факторів 

Відсутність національних 
інституцій (I), здатних 
вирішувати внутрішні проблеми та 
проводити внутрішні реформи, 
зростання кількості 
багатосторонніх переговорів, 
встановлення стратегічного зв'язку 

між інтегрованими країнами, 
використання регіональних угод 
для досягнення багатосторонніх 
переговорних цілей країн 

Відмінності у ВВП 
(dGDP) 

Необхідність боротьби із 
екстерналіями (Ext) 

Розбіжності в 
економічній 
політиці (dP) країни 
та багатосторонньої 
організації 

Неможливість 
відповісти на 
національні та 
міжнародні 
регуляторні виклики 

(Ch) на рівні ГЕВ1 

або ГЕВ2 

Наявність глобальних або 
регіональних дисбалансів (ІВ) 

Постколоніалізм / 
неоколоніалізм (Col) 

Джерело: авторська розробка на основі[33, 10, 36, 37, 38] 

Кожен індикатор із наведеної вище таблиці може приймати два 

значення: 0 або 1, де 0 позначає відсутність конкретної характеристики, 1— її 

наявність. Тому становлення конкретного режиму може бути представлено у 

такій функціональній формі: 

ГЕВ_modei = f (G-Ls; I; Ext; IB; L; dGDP; dPolicy; Col; dG; Ch), (1) 



61 

-де  i = [1; 4]  , G-Ls— можливі економічні виграші або збитки від не 

вступу по інтеграційних об'єднань або багатосторонніх організацій, І—

відсутність національних інституцій, здатних вирішувати внутрішні проблеми 

та проводити внутрішні реформи і т.ін., Ext— необхідність боротьби із 

екстерналіями, ІВ— наявність глобальних або регіональних дисбалансів, L— 

наявність лідера, dGDP— відмінності у ВВП, dP— розбіжності в економічній 

політиці  країни та багатосторонньої організації, Col— постколоніалізм / 

неоколоніалізм, dG —нерівномірний розподіл виграшів від ієрархічного або 

наднаціонального режиму ГЕВ, Ch— неможливість відповісти на національні 

та міжнародні регуляторні виклики. 

Таким чином, цільова функція може приймати різні значення, 

сукупність яких представлена в таблиці нижче (Таблиця 1.4): 

Таблиця 1.4 

Можливі набори значень функцій ГЕВ_ режимi 

 
Фактори 

ГЕВ1 
Фактори 

ГЕВ2 
Фактори 

ГЕВ3 

Режим Назва 
G-
Ls 

I Ext IB L dGDP dPolicy Col dG Ch 

ГЕВ1 
Чистий 
наднаціональний 

1-0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

ГЕВ2 

Авторитарна 
ієрархія 
* 

0-0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

0-0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Коопераційна 
ієрархія 
* 

 

1-0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

1-0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Підтримуюча 

ієрархія 
* 
 

0-1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

0-1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

ГЕВ3 

Заснована на 
економічних засадах 
мережа 
 

0-1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Постколоніальна 
мережа 

0-1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

ГЕВ4 Гібридне ГЕВ 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Джерело: авторська розробка 

* (два протилежні варіанти) 
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У таблиці 1.4. представлені можливі набори функцій, що пояснюють 

становлення режимів глобального економічного врядування. Він також 

містить деякі екстремальні значення всередині кожної групи режимів, тоді як 

останній режим ГЕВ4 може характеризуватися поєднанням вибраних значень 

показників із специфічним акцентом на фактори переважаючого режиму ГЕВ 

1-3. 

Підсумовуючи, впродовж історії спроб досягти стабільного світового 

порядку відбувалася дифузія економічної влади, як в термінах пануючих 

світових/глобальних акторів, так і в просторовому розрізі. На різних етапах 

становлення глобальної економіки в економічному врядування переважали 

окремі держави, їх об’єднання та коаліції, міжнародні організації, регіональні 

інтеграційні об’єднання, неурядові організації (ТНК, НУО), глобальні 

виробничі мережі, відбувалося становлення мегарегіональних угод.  

Аналізуючи динаміку змін режимів глобального економічного 

врядування та його характерні ознаки, можливо дійти декількох висновків. За 

часів криз більшу роль відіграють установи або держави-лідери, через 

необхідність досягнення швидшого консенсусу, завдяки наявності ресурсів 

для вирішення проблем, кращій інституціоналізації. Періоди зміни режимів 

глобального економічного врядування скорочуються відповідно до 

скорочення періодів розвитку глобальної економіки. Відбувається перехід від 

простого мультилетаризму на фоні неолібералізму до гібридних форм в період 

неосередньовіччя.  

 

1.2.Глобальне економічне врядування в умовах недосконалості 

ринків 

Глобалізація економічного буття з її мінливими темпами розвитку та 

амбівалентною природою, що проявляє себе, з одного боку, в вирівнюванні 

темпів економічного розвитку, а, з іншого, в поглибленні загальнолюдських 

проблем, ще донедавна розглядалася в контексті суто економічних вигод або 

витрат для учасників процесів глобалізації. Водночас, питання глобальних 
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проблем розглядалося в певному відриві від загальних надбань політекономії. 

Наприклад, глобальне потепління сприймається як даність, на вирішення 

проблем якого повинні бути спрямовані зусилля урядів та міжнародних 

організацій. Втім, загальній економічній теорії давно відомі проблеми 

існування публічних благ, економічних екстерналій та інших проявів 

недосконалості ринків.  

Загалом відбувається понятійна зміна: глобальні проблеми перестають 

розглядатися як проблеми, а радше є прикладами існування провалів в 

функціонуванні глобального господарства, а тому є об’єктами глобального 

економічного врядування. Відповідно, відбувається якісне переусвідомлення 

глобальних викликів та відповідної глобальної економічної політики, яка 

тепер є не тільки і не скільки інструментом вирішення проблем, а радше 

інструментом подолання провалів глобального ринку та управління 

інтерналізацією екстерналій. Розробка механізмів виробництва глобальних 

суспільних благ є важливим кроком на цьому шляху. 

Процес глобалізації є комплексним, складним та таким, що ставить 

відповідні вимоги до економік країн незалежно від ступеню їх інтеграції в 

світову економіку. Механізмам глобалізації економіки світу, чинникам та 

потенційним наслідкам цього процесу присвячено безліч робіт зарубіжних та 

вітчизняних авторів, серед яких варто виділити: І.Валлерстайна, С.Каплана, 

З.Луцишин, Є.Новицького, Г.Реймонда, А.Рум’янцева, С.Сіденко, 

Дж.Стігліца, А.Філіпенка, Ф. Фукуями, Й.Шумпетера та ін. 

В сучасній літературі існують різні точки зору щодо зворотності 

процесів глобалізації, яка (зворотність), суто з економічної точки зору, є 

небажаною, адже від економічної глобалізації мали б вигравати всі економіки 

світу, передусім внаслідок спеціалізації на виробництві відносно дешевших, з 

точки зору витрат, товарів та послуг, оптимізації виробничих процесів та 

реалізації інших функцій підприємницької діяльності. Проте, як і 

передбачалось противниками глобалізації загалом та економічної її сфери 

зокрема, зростаюча взаємозалежність економік та економічних процесів в 
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цьому випадку призводить до появи системних криз. Тому окремі автори 

доводять, що глобалізація не є сталим процесом. 

На думку автора, інтеграція економік світу в окремі блоки різного рівня 

та спрямованості дії може бути безперервним процесом, що припускає 

можливість переформатування внаслідок тих чи інших обставин, викликаних, 

наприклад, змінами в результативності економічної діяльності, а тому і в 

інтересах. Втім, в тій чи іншій формі, процес глобалізації буде підтримуватись 

і через роки, принаймні якщо не зміниться психологічна глибинна установка 

економічних суб’єктів щодо максимізації власної корисності та можливих 

шляхів її досягнення за рахунок співпраці з іншими суб’єктів. Тому економічні 

проблеми функціонування світового господарства мають розглядатися в 

якості «поворотних точок», після яких кількісно та якісно змінюється характер 

глобалізаційних процесів. Визначення таких проблемних, «вузьких» місць, і 

за можливості наслідків їх існування, таким чином, є важливим завданням і є 

першим кроком в прогнозуванні розвитку глобальної економічної динаміки. 

Сучасний етап розвитку глобальної економіки надає нам декілька 

яскравих прикладів, яким варто приділити особливу увагу: 

1. Недосконале функціонування фінансового ринку, як причини 

незбалансованого економічного розвитку, коли капітал спрямовується не в 

реальну економіку, а передусім на спекулятивну діяльність. Так, наразі 

короткостроковий капітал превалює в міжнародних потоках капіталу, і, як і 

раніше, спрямовується переважно в країни, що розвиваються, та країни з 

ринками, що формуються. Втім в потоках капіталу наразі спостерігаються 

суттєві провали, що змінюються відтоками, через те, що рівень 

прогнозованості економічного розвитку цих економік є дуже низьким [40]. 

2. Акцент на експортній складовій розвитку економік, що 

розвиваються [41]. Одночасно із девальвацією національних валют, внаслідок 

надходження короткострокового капіталу обумовленого вищими 

процентними ставками, це підвищує уразливість цих економік до глобальних 
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економічних криз. Таким чином, стабільність функціонування цілих регіонів 

світу залишається під питанням. 

3. Коливання в цінах на сировинні товари, зокрема нафту. Зокрема, 

ці коливанні викликані політичною нестабільністю в країнах Північної 

Африки, яка частково спричинена конфронтацією основних груп впливу в 

світовій економіці, та падінням попиту на енергетичні матеріали внаслідок 

скорочення споживання в період світової фінансової кризи. Відповідні зміни 

в цінах, впливають як на наповнення бюджету країн-експортерів, так і на 

ресурсну складову та вартість виробництва країн-імпортерів енергетичних 

ресурсів [42]. 

4. Економічні інтеграційні тенденції. Як приклад, інтеграційні 

процеси в країнах Східної Європи та інших регіонах подеколи призводять до 

неочікуваних результатів: впровадження економічних санкцій має негативні 

економічні наслідки принаймні в короткостроковому періоді і для тих країн, 

що дані санкції запроваджують, і для тих країн, щодо яких вони прямо чи 

опосередковано застосовуються. Таким чином, можливим результатом такої 

інтеграції є уповільнення економічної активності в регіонах. В цьому випадку 

безпека суверенітету та майбутня економічна безпека країн мають пріоритет 

відносно поточного економічного розвитку [43;44]. 

5. Різниця в економічній політиці окремих країн відповідно до 

специфіки їх господарства. Цікавим також є той факт, що внаслідок світової 

фінансової кризи розвинені країни скорочували свої видатки, маючи на меті 

підсилення фінансової дисципліни країни загалом, та збільшення довіри до 

фінансового сектору, прийняття рішень в якому базується на безлічі 

показників, одним з яких є рівень ризику країни, що безпосередньо залежить 

від рівня державного боргу. Втім таке рішення не виправдало себе і мало, як 

наслідок, скорочення виробництва та збільшення безробіття [45]. Країни, що 

розвиваються, які, як було зазначено, мають експортну орієнтацію, навпроти 

підвищували видатки бюджету, спрямовуючи їх в інвестицій в основний 

капітал або на споживання. Таким чином, кожна з груп країн потребує більш 
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збалансованої економічної політики. Втім, наразі схоже, що остання група 

матиме більше шансів на успіх в довгостроковому періоду, особливо за 

дотримання умови відповідності структури виробництва структурі попиту.  

6. Зміни в структурі попиту внаслідок зміни в структури доходів 

населення: потенційне збільшення частки середнього класу. Загалом, середній 

клас має більше можливостей до купівлі товарів тривалого споживання, а 

також високотехнологічних та наукомістких товарів, що представляє собою 

певні виклики до модернізації виробничих потужностей більшості країн вже 

сьогодні [46]. 

7. Апроксимація економічного законодавства окремих країн світу. 

Це є наслідком як використання норм міжнародного права, так і наслідком 

економічної інтеграції, безпосередньою передумовою якої є наближення 

технічного регулювання, правил вирішення господарських спорів і т.д., і 

наслідком яких є необхідність співставного регулювання інших форм 

економічного буття, що безпосередньо не вирішуються однією дво- або 

багатосторонньою угодою [47;48]. 

Незважаючи на те, що відповідно до кожного пункту були надані 

приклади, що відповідають поточним тенденціям розвитку світового 

господарства, слід зауважити, що саме цим моментам слід приділяти увагу при 

аналізі та прогнозування змін світового економічного порядку. Кожен з 

перелічених факторів може потенційно визначати баланс економічних сил в 

світовому господарстві в майбутньому. 

В системі сучасних міжнародних економічних відносин суб'єкти цих 

відносин потребують більш глибокого розуміння сучасних глобальних 

економічних процесів. Втім, вивчення та прогнозування їх розвитку є 

непростим завданням, що ускладняється безліччю факторів впливу на 

глобальну економічну динаміку та їх взаємозв'язків. Проте, розгляд 

глобальних (економічних) проблем та викликів з позиції провалів глобального 

ринку та існування екстерналій почав з’являтися в дослідженнях зовсім 

нещодавно. 
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Так, в якості провалів ринку пропонується розглядати глобальну 

фінансову кризу та проблеми клімату та їх наслідки для глобальної економіки. 

Таким чином, ставиться під сумнів теза Фрідмана, який є апологетом вільної 

торгівлі та саморегулювання, щодо незначної важливості екстерналій [49]. 

Ш.М. Бартам та М. Грінблатт розглядають неефективність глобальної 

економіки з позиції ціноутворення, теж ілюструючи це на прикладі 

фінансових ринків [50]. 

В свою чергу, Бойс Дж. зазначає, що глобалізація ринків викликає 

глобалізацію їх провалів, що викликано тим фактом, що ціни не відповідають 

зовнішнім витратами та вигодам третіх осіб. В наслідок цього постає, зокрема, 

питання: чи вигоди від лібералізації торгівлі переважають втрати від провалів 

ринку. Обґрунтовуючи свою відповідь, автор доходить висновку, що 

односторонні заходи окремих урядів можуть мати лише обмежений вплив на 

провали пов’язані з торгівлею [51]. Цей аргумент свідчить на користь 

важливості ролі глобального економічного врядування у вирішенні проблем 

провалів глобальних ринків. 

Звертаючись до необхідності знаходження механізмів подолання 

провалів ринку, вчені починають шукати шляхи вирішення питання 

відповідальності за ці провали та необхідності управління ними. Покладаючи 

загальну відповідальність на міжнародні організації та широку громадськість, 

вони розглядають виробництво глобальних публічних благ у сфері: охорони 

здоров’я [52]; інформації та знань [53]; ліберального торговельного режиму 

[54]; благ спільного надбання (суспільних благ) та стійкого розвитку, 

генерування і поширення знань, захисту прав людини, викорінення 

інфекційних захворювань, становлення системи глобального врядування, 

захисту від злочинності та забезпечення глобального миру, розбудови системи 

комунікації [55] тощо. 

Незважаючи на певний доробок в сфері дослідження глобальних 

суспільних благ (ГСБ) та управління їх виробництвом, дослідження 

економічної природи цього явища є доволі дескриптивним та поверхневим, що 

https://www.researchgate.net/profile/James_Boyce4
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ускладнює вірну оцінку дефіциту глобальних суспільних благ, причин його 

виникнення та надання пропозицій щодо його усунення за умов 

функціонування сучасної системи глобального економічного врядування. 

Водночас глобальне економічне врядування, саме по собі, є глобальним 

економічним благом. 

Концептуальне визначення категорії глобального суспільного блага та 

його місця в подоланні дефіцитів глобального економічного врядування та 

дослідження економічних характеристик, пов’язаних з ГСБ, недосконалостей 

ринків становить важливе питання політекономії глобального економічного 

врядування. Найчастіше в працях іноземних та українських науковців 

цитуються декілька підходів до визначення глобальних суспільних благ 

(Таблиця 1.5): 

Таблиця 1.5 

 Підходи до визначення переліку глобальних суспільних благ 

Автор Рік Перелік глобальних суспільних благ 

ПРООН [56] 

(Глобальні суспільні блага) 

1999 Рівність та справедливість 
Ефективність ринків (функціонування ЗВТ та фінансова 
стабільність) 
Навколишнє середовище та культурний спадок 
Здоров’я 
Знання та інформація 

Мир та безпека 

Каул І. та ін. [57] 

(Глобальні суспільні 

блага/лиха) 

2003 Глобальні природні ресурси (атмосфера, моря) 
Глобальні рукотворні ресурси (глобальні виробничі 
мережі, міжнародні режими, норми, знання) 

Глобальні політичні результати або умови (глобальний 
мир, фінансова стабільність, стале навколишнє 
середовище) 

Медвєдєв С.О., 

Томашов І.А. [54] 

(Глобальні суспільні 

блага/лиха) 

2009 Економічні (в т.ч. лібералізація торговельного режиму) 
Соціальні та політичні (в т.ч. права людини, екологічна 

безпека) 
Інфраструктурні ( в т.ч. інтернет, знання) 
Екологічні 

Даниленко О. Л. [55] 

(Глобальні суспільні 

блага/лиха) 

2014 Блага спільного надбання та стійкий розвиток  

Генерування і поширення знань  
Права людини  
Викорінення інфекційних захворювань  
Система глобального управління  
Захист від злочинності та забезпечення глобального миру 
Системи комунікації 

Джерело: систематизовано автором  
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Причинами існування необхідності виробництва глобальних суспільних 

благ є різноманітні провали ринку. Серед основних причин існування провалів 

ринків, зокрема глобальних, виділяють: асиметричність інформації, 

агрегаційну невідповідність і довільність, брак стимулів. Додатково 

зазначаються характерні особливості саме глобальних суспільних благ, які 

актуалізують їх значення в масштабах глобальної економіки, а саме: 

масштабність зовнішніх ефектів, занадто істотна розбіжність в рівнях 

корисності для споживачів ГСБ, наявність суттєвих мережевих ефектів від  

створення ГСБ та наслідків їх існування. Схематично ключові аспекти 

виробництва ГСБ представлені на Рисунку 1.3. 

Рис. 1.3 Схематичний опис виробництва глобального суспільного блага 

Джерело: складено автором за [56;57;58] 

Відповідно до мети поточного дослідження, з урахуванням 

особливостей дослідження ГСБ на сучасному етапі, вважаємо за доцільне 

використання наступного переліку в якості груп глобальних суспільних благ, 

виробництво яких можливе за рахунок глобального економічного врядування 

(Таблиця 1.6). 

Таблиця 1.6 

Глобальні суспільні блага в подоланні дефіцитів ГЕВ 

ГСБ: Виробник Імплементація Переваги Недоліки 

- Виробництво норм 

та процедур, що 

регулюють глобальні 

економічні транзакції 

та процеси 

Міжнародні 

надурядові 

організації 

Інтеграційні 

об’єднання 

Добровільний 

контрактний 

примус 

Переваги 

інтеграції 

Втрата економічного 

суверенітету членів 

організацій/об’єднань 

Необхідність 

виробництва ГСБ: 

наявність провалів ринку 
 асиметричність 

інформації 

 агрегаційна 

невідповідність і 

довільність 

 брак стимулів (в т.ч. 

через розбіжність в 
рівнях корисності 

ГСБ для різних 

економічних агентів) 

 

Принципи розподілу 

виграшів від ГСБ: 

 технологія 
підсумовування 

 технологія  
«кращого пострілу»  

 технологія 

зваженої суми  

Наслідки: 

 масштабність 
зовнішніх ефектів 

 наявність суттєвих 
мережевих ефектів 

ГСБ 
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                                                                                                                                     (продовження таблиці 1.6)  

- Виробництво глобальних 

економічних благ per se 

(безкоштовні вакцини та ліки, 

розробка енергозберігаючих 

технологій, вирішення кліматичних 

проблем, розв’язання глобальних та 

регіональних економічних криз, 

подолання наслідків природних, 

техногенних катастроф, розвиток 

глобальної інфраструктури тощо) 

Міжнародні 

надурядові 

організації 

Виробники 

Країни 

 

Консенсус Переваги 

користування  

Плата за 

виробництво та 

питання 

справедливості 

розподілу переваг  

- Керування глобальним 

економічним розвитком 

Міжнародні 

надурядові 

організації 

Виробники 

Країни 

(зокрема 

глобальні 

економічні 

лідери) 

 

Консенсус Переваги 

росту 

Плата за 

продукування та 

питання 

справедливості 

розподілу переваг  

(в т.ч. уникнення 

монополізації 

глобального 

розвитку) 

 Джерело: розроблено автором 

 

Зважаючи на те, що глобальним суспільним благам, що виробляються за 

рахунок ГЕВ, притаманні характеристики звичайних суспільних благ загалом, 

та глобальних суспільних благ, зокрема, визначальними характеристиками 

глобальних суспільних благ є те, що: їх позитивні наслідки розповсюджуються 

за межі однієї групи країн; вони мають недискримінаційний характер по 

відношенню до жодної з груп населення або покоління, теперішнього або 

майбутнього [57], та їх виробництво не може бути реалізоване зусиллями 

виключено національного уряду однієї країни. 

Водночас, при провадженні глобальних суспільних благ виникають 

наступні розриви: розрив юрисдикції (через розрив між національним 

законодавством та міжнародними правилами), розрив участі (асиметрія участі 

окремих країн, як тематична, так і з точки зору обсягу фактичної участі), брак 

стимулів (в якості головного стимулу переважно використовують інструмент 

надання допомоги, втім інші інструменти можуть бути ефективнішими) [56]. 

Розрив в юрисдикції є однією з причин дефіциту глобального 

врядування та глобального економічного врядування. В основі цього явища 

знаходяться різноманітні причини: як розрив в системах права окремих країн, 
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так і розрив в економічних інтересах окремих країн, та конкретний 

економічний потенціал участі в тій чи іншій організації (наприклад, 

економічний розвиток України перед підписанням угоди про Асоціацію з ЄС 

та необхідність подальшого наближення норм національного законодавства до 

європейських). 

Дві останні проблеми, як то: розрив участі та брак стимулів до участі в 

виробництві глобальних суспільних благ,— в глобальній політекономії мають 

досліджуватись в термінах проблем фрі-райдерства («безбілетника» та 

відповідного інструментарію її уникнення) та існування зовнішніх 

екстерналій, щодо яких має бути вироблений механізм інтерналізації задля їх 

конвертації в стимули до участі в виробництві. Це має також розглядатися в 

якості механізму подолання дефіциту глобального економічного врядування. 

Певні складнощі при виробництві глобальних суспільних благ пов’язані 

також з тим, чому надати перевагу при виробництві суспільних благ (проблема 

розподілу обмежених ресурсів), існуванням проблеми політичних переговорів 

(що саме включити до групи глобальних суспільних благ, проблема 

ідентифікації) та проблеми вибору виробника глобального суспільного блага 

(уряд, в широкому розумінні, чи приватні агенти) [57]. Інакше кажучи, все 

зводиться до класичної проблеми політекономії: що, як та хто. 

Відповідні характерні особливості виробництва ГСБ, як класичної 

проблеми глобальної політекономії, можливо підсумувати наступним чином 

(Рис.1.4). На відповідному малюнку представлена мапа проблемних аспектів 

ГСБ, до вирішення яких можуть бути використані загальновідомі інструменти, 

зокрема: максимізація загальної корисності всіх учасників ринку, 

інтертемпоральна (міжчасова) максимізація загальної корисності, винайдення 

стану рівноваги в термінах гранична корисність/граничні витрати, вирішення 

проблеми ефективності розподілу ресурсів на основі моделі Еджуорта, 

розробка альтернативних економічних контрактів для вирішення проблеми 

безбілетника тощо. 
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Рис.1.4. Мапування економічних проблем виробництва ГСБ 

Джерело: розроблено автором 

 

Питання дефіциту глобального врядування загалом, та глобального 

економічного врядування (ГЕВ) зокрема, є наріжним каменем останніх 

досліджень в галузі глобальної політекономії. Наростання протирічь 

(гіпер)глобалізації: поглиблення економічних зв’язків на тлі дезінтеграції, 

універсалізація правил та процедур провадження економічних транзакцій та 

неоколонізація, вирівняння темпів економічного зростання поряд із 

наростанням диспропорцій глобального економічного розвитку,- викликає 

виникнення потенціалу дефіцитів глобального економічного врядування. За 

умови провадження ревізіоністської політики глобальними економічними 

лідерами, це підвищує нестабільність глобального економічного середовища 

та ускладнює господарську діяльність всіх економічних суб’єктів глобального 

господарства. Вирішення питання причин дефіциту глобального економічного 

Додатково: 

ризик корупції  
ризик монополізації 

питання вчасності та 

інтертемпоральної 

максимізації корисності  

Глобальне економічне 

врядування 

виробництва ГСБ 

Дефіцит глобального 

економічного врядування 

Базове питання 
політекономії: 

Як?- проблема розподілу 

обмежених ресурсів  

Що?- проблема ідентифікації 

Хто?- проблема вибору 

виробника 

Базові проблеми 

виробництва публічних 

благ: 

Проблема безбілетника 

Пробема екстерналій 

 
 розрив юрисдикції 

 розрив участі 

 брак стимулів 
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врядування та пошук інструментів його подолання, таким чином, є важливим 

практичним та теоретичним завданням. 

Звертаючись до теоретичних основ глобального врядування, відповідно 

до Цюрн М., глобальне врядування— це певні вправи владних інститутів по 

різні сторони від кордону з приводу виробництва спільних благ та вирішення 

транснаціональних проблем, і тому воно завжди є актом комунікації [59]. 

Логічно, що за умови браку останньої або її неефективності, глобальне 

господарство постає перед проблемою дефіциту глобального врядування. 

Не ототожнюючи поняття дефіциту транснаціональної та міжнародної 

комунікації з дефіцитом глобального врядування варто зазначити, що сучасній 

системі мультилетаризму все-таки притаманні ознаки дефіциту комунікації. 

Остання подеколи приймає форми політизації та контрінституціоналізації 

[59].  

Розглядаючи трьохступеневу систему глобального врядування 

запропоновану Цюрн М., яка складається з норм права, інститутів та взаємодії 

між органами влади, варто переусвідомити, яке місце в цій системі відведене 

глобальному економічному врядуванню, або ж як вона має бути перебудована 

відповідно до специфіки економічного управління. Від цього залежать і 

методологічні основи вивчення дефіциту ГЕВ. 

Зважаючи на те, що сучасні дослідження глобального врядування 

перебувають на третій стадії, поєднуючи мікро- та макропідходи [60], 

дослідження ГЕВ теж перебувають на етапі синергетичного поєднання 

наукових надбань та зусиль у напрямку дослідження глобального 

економічного врядування на мікро- та макрорівнях. Визначення причин та 

проявів дефіциту глобального економічного врядування та пошук шляхів його 

подолання варто розпочати з визначення його системи. Спираючись на власні 

попередні теоретичні розробки, пропонуємо розглядати систему глобального 

економічного врядування відповідно до Рисунку 1.5. 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Z%C3%BCrn%2C+Michael
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Режими ГЕВ 
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благ 
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процедури 

 

 

V. 

Гібридні 

інструменти 

 

 

Об’єкти ГЕВ 
Процеси 

ГЕВ 

Інтеграційні 

Економічних циклів 

(Гіпер)глобалізації/локалізації 

Структурні множини ГЕВ 

Фізичні та юридичні особи 

резиденти країн 

Країни, в т.ч. в особі урядів 

Інтеграційні об’єднання 

Міжнародні організації 

МНК та ТНК, 

міжнародні банки, біржі 

НУО, громадськість в 

широкому розумінні 

Сфери 

ГЕВ 

Економіка 

Технологічний та науковий 

розвиток 

Політика та державне 

управління 

Екологія 

Соціум 

Культура 

Рівневі площини 

ГЕВ 

Глобальної економіки 

Міжнародної економіки 

Глобальної та міжнародної 

міжрегіональної економіки, 

міждержавних інтеграційних 

об’єднань 

Національної економіки 

Рис. 1.5. Система глобального економічного врядування 

Джерело: розроблено автором 

 

Як видно зі схеми, система глобального економічного врядування 

набагато складніша за систему глобального врядування. По-перше, в той час 

коли, на думку вчених, норми права та урядові установи є рівнями системи 

глобального врядування, для глобального економічного врядування вони є 

лише елементами. Сама ж система глобального економічного врядування є 

більш мультиінструментальною: там, де глобальне врядування обмежується 

правовими нормами та комунікацією між країнами, глобальне економічне 

врядування має в своєму арсеналі взаємодію на рівні підприємств та їх мереж, 

а в основу прийняття рішень покладають економічні мотиви та/або цілі 

сталого розвитку. 

ГРУПИ ІНСТРУМЕНТІВ ГЕВ: 
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По-друге, на відміну від лінійної залежності в межах трирівневого 

підходу глобального врядування, за ГЕВ спостерігається матрична структура 

мультиваріативного взаємовпливу режимів та об’єктів ГЕВ та опцій 

використання різноманітних інструментів в межах кожного поєднання. Такий 

механізм реалізації глобального економічного врядування є більш складним, 

втім, і більш гнучким. 

Звісно, норми міжнародного права та настанови та рішення надурядових 

міжнародних організацій є, певною мірою, рамковими по відношенню до 

інших груп інструментів ГЕВ. Формально це можна відобразити наступним 

чином (Рисунок 1.6). 

 

 

Рис.1.6. Взаємозв’язок режимів та груп інструментів ГЕВ 

Джерело: розроблено автором 

 

Зважаючи на те, що міжнародні організації та країни, як суб’єкти ГЕВ, 

знаходяться в тісному взаємозв’язку, що відображено в програмних 

документах міжнародних організацій (механізм голосування, головування 

тощо), стверджувати про повну автономність формального глобального 
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НУО Реальний 
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мережі 
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міжнародні 

організації 

Гібридне ГЕВ 

Режими ГЕВ 



76 

економічного врядування від неформального неможливо. Відповідні зв’язки 

відображені на Рис.1.6, де суцільними лініями позначено фактичні 

взаємозв’язки, зокрема, підпорядкованості, а пунктирними— можливі. 

Повертаючись до питання дефіциту глобального економічного 

врядування, кризу системи міжнародного права в контексті суто економічного 

регулювання ілюструють останні події. Світові економічні лідери ставлять під 

сумнів існуючі міжнародні правові норми, проваджують ревізіоністську 

політику. Як результат, регіональні та світові кризи, що виникають на тлі цих 

подій, за відсутності дієвих компенсаторних механізмів та механізмів 

примусу, вказують на наявність дефіциту глобального економічного 

врядування. 

Характерні ознаки дефіциту глобального економічного врядування 

варто узагальнити наступним чином: 

- наявність істотних економічних дисбалансів (зокрема, 

монополізація ринків виробництва та збуту); 

- політизація економічних рішень; 

- криза інституцій та контрінституціоналізація (в т.ч. відсутність 

консенсусу, розмивання сфер інтересів та відповідальності). 

З ознак наявності дефіциту глобального економічного врядування на 

сучасному етапі варто виділити наявність істотних економічних дисбалансів в 

масштабах глобального господарства. Так, глобальні економічні дисбаланси за 

умови гіперглобалізації, як феномену все більш глибокої глобалізації 

господарського життя, яка розвивається галопуючими темпами починаючи з 

середини 1980-х рр. [61, c.40], проявляються переважно за такими напрямами, 

як: 

- просторові (регіональні, країнові) дисбаланси— дефіцит рахунку 

поточних операцій історично є нижче бажаного рівня в США та 

Великобританії, водночас профіцит балансу поточних операцій є більшим ніж 

бажано в Німеччині, Нідерландах, Швеції, та деяких країнах Азії (в Китаї, 

Кореї, Сінгапурі) [62]; 
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- структурні дисбаланси— подальша превалювання секторів 

виробництва послуг над секторами виробництва товарів, зокрема, 

фінансиалізація глобальної економіки [63, с.42], пов'язані з цим 

неоколонізація, соціальне зубожіння тощо; 

- дисбаланс виробництва приватних благ на користь міжнародних 

корпорацій— монополізації глобальних ринків готової продукції, а також 

фінансових потоків. Так США імпортує близько 2/3 всіх світового капіталу, ½ 

від обсягу експортованого капіталу надходить з Японії та Німеччини [64, с.17]; 

- дисбаланс виробництва глобальних суспільних благ— 

відсутність дієвих механізмів його регулювання (вирішення глобальних 

кліматичних проблем, провадження єдиної системи правил та процедур 

регулювання світової торгівлі); 

- дигіталізація та віртуалізація господарського життя та пов’язані 

з ними проблеми виникнення економічних бульбашок, економічної безпеки 

глобальних транзакцій та сталого економічного розвитку [65]. 

Найяскравішими прикладами політизації та контрінституціоналізації 

сьогодення можуть слугувати останні події в світі. Це і криза спричинена 

Брекзіт, і останнє самопроголошення себе президентом одного з політичних 

лідерів Венесуели, і військова агресія Росії на сході України та анексія Криму. 

Окрім відчутно політичної складової, всі ці події характеризуються наявністю 

істотної економічної складової.  

Починаючи з 2005 року, політична глобалізація характеризується 

вищими темпами зростання аніж економічна (Рисунок 1.7.). 
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Рис. 1.7. Розвиток економічної та політичної глобалізації  

Джерело: KOF Globalisation Index [66] 

  

Внаслідок чого, використання навіть такого інструменту глобального 

економічного врядування як саммітрія+клуби країн та одиного з його 

проявів— Самміту в Давосі, який в 2019 році не змогли відвідати лідери 

найбільших економік світу (США, Франція, ФРН, Китай), потрапило під 

сумнів [67]. Зазначимо, що саммітрія, як елемент м’якої сили, є чи не 

найнебезпечнішим, а тому й найефективнішим інструментом в періоди браку 

консенсусу та варіативності та полярності економічних інтересів. Втім, як 

показали події останнього часу, регіональні кризи поставили під загрозу 

вирішення глобальних викликів. Відповідно, контрінституціоналізація 

набуває нових рис: альтернативні форми інституціоналізму теж перебувають 

в стані кризи. Це тільки підсилює загальну тенденцію у бік поглиблення браку 

глобального економічного врядування. 

Порівнюючи запропоновану систему глобального економічного 

врядування та характерні ознаки дефіциту глобального економічного 

Індекс економічної глобалізації (0-100) 
 

 

Індекс політичної глобалізації (0-100) 
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врядування, можливо виокремити аспекти системи ГЕВ, які призводять до 

неефективного врядування глобальної економіки (Таблиця 1.7).  

Таблиця 1.7 

Система ГЕВ та його дефіцити: точки розвитку 
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Просторові 

(регіональні, 

країнові) 

дисбаланси 

СВ СлВ СВ СлВ--СВ 

ОВ при 

поєднанні І, 

ІІІ та ІV 

Структурні 

дисбаланси  

СлВ СВ СВ 
СлВ 

 

ОВ при 

поєднанні 

ІІІ та 

розвитку І 

та ІV 

Дисбаланс 

виробництва  

ПБ 

Потенціал 

СВ 
Потенціал СВ СВ СлВ--СВ 

ОВ при 

укріпленні І 

та ІІ 

Дисбаланс 

виробництва 

ГСБ 

СВ ПВ 
Потенційно 

СВ 
СлВ 

ОВ при 

укріпленні І 

Дігіталізація 

та віртуалізація  СВ ПотВ СВ СлВ--СВ 

ОВ при 

укріпленні І 

та ІІ 

Політизація 

СлВ  ПотВ СлВ СВ 

ОВ при 
укріпленні І 

за умови 

керування 

ІV 

Контрінституціоналі- 

зація 
СлВ СлВ СВ СВ 

ОВ за 

умови 

керування 

ІІІ та ІV 

Джерело: складено автором 

** СВ- сильний вплив, СлВ-слабкий вплив, потенціал СВ-потенціал сильного пливу, 

ПВ- помірний вплив, ПотВ-потенціал впливу, ОВ- оптимальний вплив 

*повна версія знаходиться в Додатку В 

Виходячи із інформації щодо ролі того чи іншого режиму ГЕВ та його 

інструментарію в покритті дефіцитів ГЕВ, запропонованої в Таблиці 1.7, 

найбільший потенціал впливу на сучасному етапі мають надурядові 

організації та виробничі мережі. Серед джерел неефективного функціонування 

того чи іншого режиму найчастіше зустрічаються наступні: брак 

зацікавленості у вирішенні окремих проблем, відсутність дієвих механізмів 

примусу, імплементації, мотивації, нестача економічних потуженостей.  
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В якості оптимального варіанту, розглядається гібридний режим ГЕВ, 

який має поєднувати в собі окремі інструменти інших режимів. Для прикладу: 

задля превенції структурних дисбалансів необхідно поєднувати зусилля 

виробничих мереж за умови координації їх цілей із цілями міжнародних 

організацій та міжурядових об’єднань.  

Невдача попередніх форм мультилатеризму, про що свідчать постійні 

латентні та явні конфлікти, неспроможність гідно відповісти на глобальні 

виклики та забезпечити справедливий розподіл економічних вигід, мотивувала 

вищих урядовців та вчених докласти зусиль до винайдення альтернативних 

форм глобального економічного врядування, які, зокрема, мають вирішити 

питання, які стосуються глобальної ренти та компенсаційної глобалізації, як 

ключових особливостей сучасних глобалізаційних процесів.  

Лііс Н. надає критичну оцінку теорії Рікардо та Маркса щодо ренти та 

рентних відносин з точки зору глобальної економіки. Він розробляє поняття 

квазірента як таку, що пов'язана з ресурсами, які залишаються фіксованими 

лише в короткостроковому періоді. Наводячи приклади для старих 

індустріальних та нових індустріальних країн, він окреслює коло можливих 

джерел створення квазіренти [68]. У своїх аргументах Лііс Н. переважно 

спирається на дослідження Каплінські Р. щодо глобальної нерівності. Згідно з 

Каплінські Р., ренти та квазіренти на природні ресурси різноманітних 

глобальних акторів є основною причиною глобальної нерівності в доходах 

[69]. 

Намір розвинених країн та країн, що розвиваються, створити та 

утримати глобальну ренту призводить до глобальної експропріації. Взагалі 

експропріація розглядалася в контексті отримання приватним інвестором 

права власності на об'єкти, в які він раніше інвестував, або державою, яка 

набуває права власності на приватне багатство. Водночас, у міжнародній 

політичній економії це поняття набуло іншого значення. В основному це 

пов'язано з МНК, які все більше поширюють свій вплив на використання 

національних ресурсів різних країн. Відповідно до інших поглядів, глобальна 
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рента пов’язана зі світовими економічними лідерами, які використовують 

свою зовнішньоекономічну політику для домінування над іншими частинами 

світу, наприклад, через надання кредитування. 

Одночасно з питанням глобальної ренти постає питання глобальної 

компенсації. Єдине рішення щодо виживання за глобалізації полягає у 

встановленні компенсаційного механізму, який би дозволив перерозподілити 

економічні вигоди від переможців глобалізації до її переможених [70]. 

Переважно розглядаючи міжнародну торгівлю та фінанси, в 

дослідженнях аналізуються неспроможність отримання компенсації та 

неспроможність отримання представництва у глобальному перерозподілі [71], 

вплив глобалізації торгівлі на ринки праці в різних частинах світу [72], зв’язок 

між розміром країни та фінансовою та торгівельною глобалізацією (чим більш 

відкритою є економіка, тим більший за розміром державний сектор потрібен 

для компенсації наслідків глобалізації) [73], глобальні інноваційні мережі, як 

джерело компенсації фірмам із «слабшого» середовища [74]. 

Сьогодні загальний глобальний економічний розвиток набуває нових 

рис, коли глобальні економічні лідери мають намір отримувати все більше 

виграшів від поглиблення глобалізації. В умовах неолібералізму та 

неосередньовіччя [75; 76], питання справедливого перерозподілу 

ускладнюється. Для світових переможців виграші можуть формуватися 

одночасно у вигляді глобальної експропріації, глобальної ренти та / або 

компенсаторної глобалізації. Втім, переваги глобальних переможених 

здебільшого обмежуються компенсаторною глобалізацією.  

Враховуючи уявлення щодо монопольної ренти як надлишкової віддачі 

від використання ресурсу, варто пригадати, що вона виникає в умовах 

монополізації будь-якої частини економічної діяльності. В іншому випадку (за 

вільного доступу до будь-яких видів виробничих ресурсів чи продуктивних 

сил) спостерігається ситуація майже досконалої конкуренції. Відповідно, в 

більшості випадків спостерігалась би абсолютно еластична крива глобального 
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попиту, а можливості для цінової дискримінації на користь глобального 

виробника були б відсутні. 

Виникає питання, що слід розглядати як досконало конкурентні світові 

ринки. Класичне поняття передбачає, що досконало конкурентними ринками 

є ті, на яких торгується однорідний товар, а кількість фірм є достатньо 

великою, тоді як будь-які бар'єри на шляху до входу на ринок відсутні. В 

умовах досконалої конкуренції на світових ринках слід розглядати окремо 

багатонаціональні компанії, які виробляють та торгують по всьому світу. 

Зазвичай, глобальні монополії виникають, коли МНК або глобальні 

економічні лідери домінують на ринках. 

Відповідно, глобальна монопольна рента може приймати декілька форм: 

натуральна рента, диференціальна рента, квазірента. Природна рента виникає 

тоді, коли відповідний глобальний економічний суб'єкт володіє певним 

природним ресурсом, а диференціальна рента — коли він має диференційну 

перевагу стосовно інших економічних агентів, квазірента, коли він отримує 

ринкову перевагу завдяки створеному благу (наприклад, інновації в 

технології, методи управління ресурсами, логістика, маркетинг та дизайн тощо 

[69]). 

Рисунок 1.8. представляє критичну оцінку можливої реалізації 

глобальної монопольної ренти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.8. Реалізація (видобуток) глобальної монопольної ренти 
Джерело: авторська розробка 
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Контроль (домінування) над ринками сировини (закупівля відповідних 

потужностей, інвестиції в розвідку родовищ та видобуток сировини) 
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Контроль (домінування) над технологіями 
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Зважаючи на те, що монопольна рента виникає завдяки відмінностям, 

пов'язаним з процесом відтворення [77], і те, що глобальний монополіст може 

використовувати як власні переваги (ендогенні джерела монопольної ренти), 

так і розширювати свою гегемонію поза своїми межами (екзогенні джерела), 

можливо запропонувати меню глобальної ренти (Таблиця 1.8). 

Таблиця 1.8 

Типізація світової глобальної ренти 

 Реалізація (видобуток) 

глобальної 

монопольної ренти 

Ендогенні джерела 

(ендогенні щодо 

глобального 

монополіста) 

Екзогенні джерела 

(екзогенні щодо 

глобального 

монополіста) 

Відмінності 

природно-ресурсної 
бази 

Контроль за світовими 

ринками ресурсів 

Глобальна природна 

рента 

Екзогенна природна 

глобальна рента 

Відмінності в 
ефективності 
використовуваного 

обладнання та 
технології 

Контроль за світовими 
ринками готової 
продукції 

Контроль за світовими 
ринками 
напівфабрикатів 
 

Глобальна виробнича 
рента 

Глобальна екзогенна 
виробнича рента 

Диференціація 
економічних умов 
відтворення 

Контроль над 
глобальною 
інфраструктурою 
(транспорт, 
телекомунікації) 
Інновації та суміжні 
права інтелектуальної 
власності 

Контроль за 
встановленням 
міжнародних правил 

Відтворювальна 
глобальна рента 

Відтворювальна 
глобальна екзогенна 
рента 

Організаційний (або 

управлінський) 
диференційний дохід 
(збиток) 

Контроль за 

встановленням 
міжнародних правил 
Інновації та суміжні 
права інтелектуальної 
власності 
Контроль за світовими 
ринками готової 
продукції 

Контроль над 
глобальною 
інфраструктурою 

Організаційна 

глобальна рента 

Екзогенна 

організаційна 
глобальна рента 

Джерело: авторська розробка на основі диференційного підходу Маркса та 

Енгельса [77] 
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Навіть виходячи за межі ендогенних джерел глобальної монопольної 

ренти та зважаючи на той факт, що монополія завжди передбачає перерозподіл 

прибутку серед ринкових гравців, глобальна експропріація займає своє місце 

в наративній політичній економічній політиці. Глобальна експропріація може 

приймати дві форми стосовно контрагентів (монополіста та решти світу): 

порушення або кооперація (Таблиця 1.9). 

Таблиця 1.9  

Глобальна експропріація: джерела та результати 

 Глобальна експропріація 

Порушення Кооперація 

Джерела 
експропріації 
 

Глобальні торгові війни Орендна плата 

Токсичні ПІІ Переваги співпраці 

Війни та конфлікти Поширення інновацій 

Кредити та фінансова залежність Включення в / розширення 
ГЛ(М)СВ 

Реінституціоналізація (як 

регіональна, так і глобальна) 

 

Результати Економічна залежність Економічна залежність 

Ерозія матеріально-технічної бази Ринкове формування глобальних 
мереж створення вартості 

Неоколоніалізм Неоколоніалізм 

Джерело: авторська розробка 

 

За відсутності ефективних інструментів сприяння особистим 

економічним інтересам, найбільш вигідним шляхом для монополізованого 

контрагента є включення в процес монополізації глобальних мереж цінностей 

для використання переваг глобальної монопольної ренти. 

У будь-якому випадку і переможці, і переможені шукають можливості 

щодо компенсаційної глобалізації: переможці — щоб компенсувати ризики 

інвестування, в широкому сенсі, від програшів внаслідок глобалізації та 

відповідних ризиків, а переможені – щоб компенсувати втрати від 

монополізації. У той час, як переможці справді отримують компенсацію у 

вигляді глобальної монопольної ренти, відповідні ефективні механізми 

перерозподілу виграшів на користь переможених все ще залишаються 

відсутніми. 
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Таблиця 1.10 

 Компенсаторна глобалізація 

Переможці Переможені 

підтримка переможених економічної 
глобалізації задля: 

прагнуть отримати компенсацію від 
глобальних переможців за втрачену економічну 
незалежність через: 

отримання впливу на геополітику та 

економічного впливу 

створення робочих місць для компенсації 

ефекту відхилення від торгівлі 

отримання економічного контролю над 
ринком готової продукції 

отримання доступу до нової інфраструктури та 
об'єктів 

отримання контролю над ринками сировини та 
інших ресурсів (наприклад, людського 
капіталу) 

отримання доступу до ГМСВ 

отримання контролю над ГМСВ та 

інфраструктурою 

отримання доступу до сильних установ 

 отримання доступу до знань 

 отримання доступу до програм фінансової 
підтримки 

 отримання підтримки на міжнародній арені та 
представництво внутрішніх інтересів 

 отримання доступу до механізмів військового 
захисту та ін. 

 

Джерело: авторська розробка 

 

Як видно з таблиці 1.10 відповідні компенсаторні механізми не є 

симетричними. Глобальні переможці, вірогідніше, отримають суцільний 

економічний контроль над різними ринками, тоді як глобальні переможені, в 

кращому випадку, — доступ до більш досконалих виробничих процесів, 

продуктивних сил та відповідних відносин. Перефразовуючи, глобальні 

переможені втрачають економічну незалежність заради кращих інституцій. 

Частково це співпадає з метаідеєю щодо процвітання неосередньовіччя на 

світовій арені, що супроводжується ерозією національного суверенітету.  

Слід зазначити, що досі не існує жодних механізмів, спроможних 

ефективно перерозподілити відповідні компенсації між переможцями та 

переможеними глобальної економіки. Суто економічні механізми виявили 

свою неефективність, оскільки глобальне виключення різних держав та криза 

міжнародних організацій відбувається через неефективність сучасного 

глобального економічного порядку та його врядування. 
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Підсумовуючи, намір розвинених країн та країн, що розвиваються, 

створити та утримати глобальну ренту призводить до глобальної 

експропріації, яка може приймати дві форми: порушення та співпраця. 

Порушення включає можливості торговельних війн, конфліктів, токсичних 

ПІІ тощо, тоді як співпраця описує ситуацію, коли держави або компанії є 

достатньо малими для протидії світовому монополісту і єдиним можливим 

рішенням є співпраця з ними, наприклад, через вхід до глобальних мереж 

створення вартості. З огляду на те, що монопольна рента виникає завдяки 

відмінностям, пов'язаним із процесом відтворення [76], і те, що глобальний 

монополіст може використовувати як власні переваги (ендогенні джерела 

монопольної ренти), так і розширювати свою гегемонію поза своїми межами 

(екзогенні джерела), можливо запропонувати меню глобальних рент, таких як: 

природна, виробнича, відтворювальна та організаційна екзогенна та ендогенна 

глобальна рента. Навіть виходячи за межі ендогенних джерел глобальної 

монопольної ренти та зважаючи на той факт, що монополія завжди передбачає 

перерозподіл прибутку серед ринкових гравців, глобальна експропріація 

займає гідне місце в наративній політекономії.  

Як переможці, так і переможені глобалізації шукають можливості щодо 

компенсаційної глобалізації: переможці щоб компенсувати ризики 

інвестування в ширшому розумінні від програшів глобалізації та провалів 

ринків, а переможені — щоб компенсувати збитки від монополізації. У той час 

як переможці справді отримують компенсацію у вигляді глобальної 

монопольної ренти, відповідні ефективні механізми перерозподілу виграшів 

на користь переможених є значно складнішим питанням.  

 

1.3. Форми мережевих режимів в глобальному економічному 

врядуванні 

Глобальне економічне врядування як багатофакторне явище трактується 

одночасно по-різному. Раніше розкриті режими ГЕВ: ієрархічний, гібридний 

тощо, відповідають розповсюдженим формам глобального буття та 
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відображають зміни в ньому. Найбільш помітні зміни можна було б 

узагальнити наступним чином: перехід від формальних структур ГЕВ до 

неформальних; перехід від одно(дво)центричного світу з концентрацією сили 

до поліцентричних мереж та дифузії потужності; перехід від 

багатостороннього врядування до нового мегарегіоналізму та 

мультирегіоналізму; перехід від управління на основі верховенства права до 

гібридних форм, таких як управління засноване на консультаціях; поява нових 

глобальних акторів, наприклад: глобальних міст, геоколоній, глобальних 

мереж створення вартості. 

Як було показано, попередні інструменти та інститути мали бути 

змінені, щоб краще відповідати вимогам сучасності. Відповідно концепція 

глобального економічного врядування формувалась та трансформувалась 

відповідно до виникнення нових граней економічної глобалізації. Діяльність 

наднаціональних організацій доповнюється, а іноді замінюється діями інших 

глобальних суб'єктів, роль яких постійно зростає та посилюється. Серед них: 

НУО, клуби країн із пов’язаним механізмом «саммітрії», глобальні корпорації 

та глобальні мережі створення вартості тощо. В результаті, відповідні режими 

глобального економічного врядування стали продуктом взаємодії його 

глобальних економічних суб'єктів. На авангард глобального економічного 

врядування вийшли його мережеві режими, основними з яких наразі є 

мережеві режими засновані на мережах виробництв та мережеві режими 

засновані на мережах урядів. Серед найбільш визначальних режимів 

глобального економічного врядування, в цьому контексті, є такі, що 

реалізуються засобами діяльності глобальних мереж створення вартості та 

мегарегіональних угод та об'єднань. Їх поява та функціонування стало певною 

відповіддю на виклики глобалізації, що супроводжувалась посиленням 

конкуренції на ринках сировини та готової продукції та поглибленням 

глобальних проблем. 

Передусім, варто зазначити, що ускладнення інтеграційних процесів в 

глобальному економічному просторі до недавнього часу відбувалося за 
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декількома напрямками. Так звані, рівні економічної інтеграції: 

преференційна торгівельна угода, зона вільної торгівлі, митний союз, 

економічний союз, політичний союз, — мали свої передумови. Будуючись 

переважно на основі просторової ознаки та переслідуючи цілі економічного 

зростання, відповідні угоди передбачають наявність взаємних обов’язків, які 

чітко регламентуються у відповідних документах. В таких випадках угоди 

укладаються на вищому керівному рівні країн-учасниць, таким чином, 

втілюючи міжнародний макрохарактер угод. 

Втім економічна інтеграція в глобальному економічному просторі 

відбувається і на інших рівнях: мега-, мікро-, мезо-. Такі процеси слугують 

причиною загальної міжнародної економічної інтеграції у випадках, коли цілі 

господарюючих глобальних акторів неможливо досягти способом іншим, ніж 

укладанням міждержавних угод, або ж коли відповідне співробітництво 

виходить поза межі окремих економічних суб’єктів. Проте, міжнародна 

макроекономічна інтеграція нерозривно співіснує з іншими формами 

міжнародної економічної інтеграції. Під мікро- та мезоінтеграцією розуміємо 

інституціолізовані та неінституціолізовані економічні відносини між 

окремими економічними суб’єктами різних країн. На відміну від міжнародної 

макроінтеграції, угоди на мікро- та мезорівні є менш стандартизованими. В 

цілому, зв'язок між дифузією влади та дифузією економічних зв'язків став 

більш очевидним.  

Починаючи з періоду великих відкриттів, і навіть раніше в період 

становлення перших цивілізацій, країни знаходяться в безперервному пошуку 

кращих умов для ведення своєї господарської діяльності. Первинні інтереси 

щодо винайдення нових або більших за потенційними обсягами видобутку та 

використання ресурсів: корисних копалин, землі для ведення господарства або 

проживання, робочої сили; з плином часу замінювались більш складними: 

винайдення маржі від використання відповідних засобів виробництва. Якісні 

зміни в засобах виробництва супроводжувались трансформацією виробничих 

відносин. Зростаюча роль інформації, прогрес в міжнародній виробничій 
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Мікроінтеграція Мікроінтеграція 

 

інфраструктурі, передусім, інформаційній, телекомунікаційній та 

транспортній, уможливили ведення бізнесу в глобальних масштабах.  

На рисунку 1.9 запропоновано варіативні форми сучасних інтеграційних 

процесів в глобальному економічному просторі. 
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Рис.1.9. Евристична мапа варіативу глобальних інтеграційних процесів 

Джерело: розроблено автором з використанням [78] 

 

За умови наявності макроугод, які укладаються з урахуванням чинного 

законодавства країн-учасниць інтеграційних об’єднань або/та вимагають його 

адаптації, мікро- та мезоугоди не можуть суперечити локальним нормам права 

та тим глобальним/міжнародним нормам, відповідальність за виконання яких 

взяла на себе окрема країна. Водночас ці мікро- та мезоугоди краще 

відображають інтереси сторін угод, містять більш деталізовані процедури.  

Відповідно, як мікроінтеграція, так і мезоінтеграція може відбуватися як в 

межах більшої макроугоди, так і виходити поза її межі. Також залишається 
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місце для змішаних форм інтеграційних процесів як всередині макроугоди, так 

і з учасниками інших макроугод. 

Окрему зацікавленість викликає мегаінтеграція. На рисунку 1.10 

запропоновано два типи такої інтеграції: інтеграція внаслідок інтеграції 

декількох блоків, так і інтеграція якогось одного макроблоку та різних акторів 

різного рівня (мікро-, мезо-, макро-) різних країн. Інакше кажучи, рисунок 

1.10. представляє собою, в першому наближенні, основу процесу формування 

мережевих форм глобального економічного врядування: учасники різного 

рівня, формуючи різноманітні інтеграційні об’єднання, створюють мережеві  

форми глобального економічного господарювання, яке відбувається за 

певними правилами та процедурами різного рівня інституціоналізованості.  
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Рис. 1.10. Матриця глобальних інтеграційних процесів 

Джерело: розроблено автором 

Відповідний глобальний актор може бути одночасно учасником декілька 

мереж, надаючи таким чином плюралістичний характер участі мережевим 

формам глобальної економічної інтеграції. На окрему увагу заслуговує якісне 

переосмислення сучасних передумов та причин глобальної економічної 
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інтеграції, як вищого щаблю міжнародної економічної інтеграції, та ролі 

глобальних акторів мікрорівня в цих процесах.  

Узагальнюючи, початок формуванню мережевих режимів глобального 

економічного врядування був закладений на початку 1990х років пов’язаний з 

поширенням процесів регіоналізації. Він став уособленням відходу від 

практик глобального економічного врядування закладених Бреттон Вудською 

системою, які базувались на побудові жорстких централізованих ієрархічних 

структур підпорядкування національних інтересів. Формування інтеграційних 

економічних об’єднань відповідно до географічного критерію з одного боку 

представляв собою зсув у напрямку децентралізації глобального економічного 

врядування, побудованому на трьох китах —«Північна Америка-Європа-

Східна Азія»—, втім, призвів до певної ізоляції решти регіонів світу, 

насамперед Африки та Латинської Америки. 

Подальша децентралізація глобального економічного врядування у 

вигляді діяльності G7, згодом G20, що намагалися впровадити методи 

досягнення глобального консенсусу заснованого на компромісі та 

перемовинах, йшла паралельно зі стрімким економічним становленням 

Китаю, його укріпленням в якості світового лідеру. Наздоганяюче економічне 

зростання колишніх глобальних аутсайдерів у вигляді появи емерджентних 

економік, згодом Глобального Півдня, призвело до формування та поширення 

нових форм економічної інтеграції у вигляді створення та функціонування 

глобальних ланцюгів та мереж створення вартості, які представляють собою 

наступний етап розвитку транснаціоналізації економічної діяльності, 

укладання численних регіональних угод, які одночасно об’єднували різні 

комбінації одних і тих самих країн, з наступним формуванням 

мегарегіональних угод та об’єднань. 

Сам термін «мережа» прийшов на заміну терміну «об’єднання». Втім, в 

цілому, під мережами повсякчас розуміють поєднання, різного ступеню 

формалізованості, суб’єктів приватного та публічного секторів, міжурядових, 

громадських об’єднань, які мають достатньо економічної влади, для 
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провадження певної політики, здійснення адвокації, які спроможні змінити 

порядок денний глобального врядування.  

Становлення мережевізації глобальної економіки через розвиток 

глобальних мереж створення вартості (ГМСВ) та мегарегіональних угод та 

об'єднань (МРУ) як новітніх явищ міжнародної економічної інтеграції та 

спрямованих на експансію внутрішньонаціональних інтересів, трансформує 

парадигму глобального економічного врядування. У випадку створення та 

функціонування МРУ йдеться про множинні лібералізації торгівлі, заповнення 

прогалин існуючої системи світового консенсусу на базі принципів 

СОТ/ГАТТ. Об’єднання географічного та економічно розрізнених економік з 

різним виробничим потенціалом створює новий прецедент до вивчення 

світгосподарських законів та принципів. Серед засадничих: ефекти інтеграції, 

принцип великої та малої відкритої економіки тощо. Що стосується ГМСВ, які 

також спрямовані на інтернаціоналізацію господарського життя, вони 

втілюють в собі первинні мотиви формування інтеграційних об’єднань, адже 

в основу будь-якої інтеграції все ж такий закладений економічний інтерес 

бізнесу. 

Звертаючись до праць інших науковців, Слотер Є.-M розрізняє урядові 

мережі в рамках міжнародних організацій та урядові мережі в рамках 

виконавчої угоди, ставлячи окремі країни та їх відповідальних представників 

у центр механізму прийняття рішень [79]. Еілстрап-Санджованні M. збагачує 

ідею, доповнюючи її, враховуючи, що ініціативи глобального врядування 

мають транскордонний, міжгалузевий та багатосторонній характер, таким 

чином роблячи глобальну політику «мережевою» [80].  Останнє заперечення 

краще відповідає тому, як в роботі розглядається питання мережевого 

глобального економічного управління. 

Питання формування та функціонування глобальних мереж створення 

вартості досліджувались в працях таких закордонних та вітчизняних 

науковців, як: Р. Ернандеза, Н. Малдера, К. де Бакера, Дж. Джереффі, О. 

Рогача, Н. Черкас, Н. Резнікової, Д. Русака, О. Булатової, Н. Федірко тощо. 
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Тоді як, теоретичні та практичні аспекти мегарегіональної інтеграції знайшли 

своє відображення в роботах Дж. де Біра, В. Саламатової, Ч. Боуна, Б. 

Нараянана, Н. Гамльтона-Гарта, С. Радзієвської, О. Шниркова, Є. Іванової, І. 

Малюти, О. Пащенка, Е. Шірголд, М. Юутінена, Р. Сандрея, В. Мело Араухо, 

A. Вуда та інших. На окрему увагу заслуговують праці колективу ОСЕР, А. 

Філіпенка, А. Спартака присвячені дослідженню умов міжнародної 

економічної інтеграції, загалом, та мегарегіональної інтеграції, зокрема. 

Більш детально розглядаючи виробничу мережевізацію, варто зазначити 

що останні десятиліття ознаменувалися безпрецедентними змінами у формі 

світового економічного буття: МНК були частково замінені глобальними 

ланцюжками створення вартості, а згодом — їх мережами. Відповідно до 

різних досліджень, цей процес розпочався в середині 1990 року і був спочатку 

запропонований до розгляду у працях Джереффі Дж. [81]. Широко 

використовувались такі терміни, як: глобальні виробничі ланцюги, глобальний 

товарний ланцюг, глобальний ланцюг поставок. Починаючи з 2000 року, 

підхід на основі створення вартості почав витісняти всі інші. Наслідуваний від 

Портер М. [82;83], сучасний термін був детальніше розроблений у Дікен П. та 

ін. [84], доповнений мережевим аналізом, який, як зазначається, краще 

відповідає суті процесів глобальної економіки. 

Як зазначає Болдуін Р., глобальні ланцюги створення вартості 

розвивалися щонайменше в два етапи, кожен з них був пов'язаний з прогресом 

в інфраструктурі: перший етап — з прогресом у транспорті та 

телекомунікаціях, другий — з прогресом у розвитку ІКТ [85]. Витончений мікс 

місцевого та глобального, а також мінливий світовий економічний ландшафт 

(індустріалізація Півдня, посилення розбіжності в рівні доходів) та нові 

можливості отримання економічної ренти завдяки наявності глобальних 

диспропорцій з’явилися на тлі нової політичної економії лібералізації. Вона 

була відзначена повсюдною відмовою від накладання обмежень на зовнішню 

торгівлю, здійснення прямих іноземних інвестицій або створення офшорного 

бізнесу. Останнє дає нам можливість пов’язати розширення глобальних 
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ланцюгів вартості із змінами в світовій торговельній політиці та, загалом, в 

глобальному економічному врядуванні. 

Мегарегіональні угоди та об’єднання, як найновіша форма глобального 

економічного врядування, виступають найбільш схожими, з точки зору 

масштабів охоплення глобальної економіки, мережевого характеру 

економічних зв'язків, до глобальних ланцюгів та мереж створення вартості. 

В науковій літературі з означеної проблематики можна зустріти такі 

одночасно вживані терміни як: макрорегіональна інтеграція, міжнародна 

регіоналізація, трансрегіональні мегаугоди тощо. Втім, в більшості випадків, 

зазвичай йдеться саме про нові інтеграційні процеси, які об’єднують країни 

тихоокеанського або північноатлантичного регіонів по різні береги океанів. 

Подеколи розглядається участь окремих країн в панамериканській або 

панєвропейській інтеграції. 

Зазвичай вивчаються тенденції розвитку міжнародного співробітництва 

та кооперації на визначених територіях. Малюта І. А. зазначає що укладення 

мегарегіональних угод було викликано як політичними, так і економічними 

факторами та ставить під сумнів функціонування СОТ [86]. Безумовно, 

остання є основною міжнародною інституцію, зусиллями якої відбувається 

врядування глобальної торгівлі. Говорячи про безпрецедентний масштаб угод 

та їх наслідків, автор зазначає, що підсилення інтеграційних процесів такого 

рівня несе загрозу для третіх країн, а саме— витіснення їх з глобальних 

ланцюгів створення доданої вартості та з процесів міжнародної торгівлі [86]. 

Пащенко О.В., аналізуючи такі мегарегіональні торговельні угоди, як: 

ТТП, ТТІП, ОЕСР, ВРЕП,- також розглядає їх в якості альтернативи СОТ в тих 

сферах, де організація була не спроможна здійснити належне регулювання, 

зокрема, в сфері фасилітації міжнародного інвестування [87]. Водночас, як і в 

попередньому випадку, такі мегарегіональні угоди розглядаються в якості 

інструменту досягнення особистих цілей зовнішньоекономічної політики 

країн-учасниць об’єднання або цілей об’єднання загалом, але не цілей 

глобального розвитку. 
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Апелюючи до попереднього висновку, Іванов Є.І. вказує на те, що 

мегарегіональні угоди матимуть вплив саме на глобальні умови торгівлі 

внаслідок того, що підписантами угоди є країни, частка яких в світовій торгівлі 

є визначною, а тому правила угоди потім поширяться і на треті країни, адже 

всі інші багатосторонні угоди є набагато меншими [88]. 

На прикладі висновків з проведених досліджень, можна побачити, що 

окрім дискусії щодо того, які наслідки матиме мегаінтеграція чи то в сфері 

глобальної торгівлі, чи то фінансів або інвестицій, та спроб їх оцінити, на 

авангард наукової думки виходять питання: по-перше, яке майбутнє у СОТ в 

контексті функціонування мегарегіональних угод (МРУ); по-друге, чи існує 

потенційно зв’язок між створенням МРУ та досягненням цілей їх учасників та 

зміною підходів до глобального економічного врядування. 

Юутінен М. розглядає зміну світового порядку з позиції двох гіпотез: 

боротьби за глобальне домінування (сингулярна глобалізація за принципом 

«Захід» або «Залишок») або боротьби за плюралістичні «глобалізації» [89]. В 

цьому сенсі ТТП, БРІКС, ВРЕП, ШОС, Євразійський союз є опціями реалізації 

цих двох сценаріїв. 

Варто зазначити, що окреслені процеси мегарегіональної інтеграції 

зрідка вивчаються у взаємозв’язку із тим фактом, що наразі доволі гостро 

постає питання, яким мало би бути глобальне економічне врядування, задля 

того щоб воно краще відповідало викликам сьогодення. Як видно, вивчення 

перспектив реформатування глобального економічного врядування має 

проводитися з позиції появи та посилення нових мегаінтеграційних процесів в 

глобальній економіці. 

Загалом, в основі функціонування сучасної глобальної економіки 

покладена теза, що міжнародна торгівля це більше не простий продаж, а 

виробництво розподілене між країнами, яке координується фірмами-лідерами 

[90]. Інакше кажучи це виробництво в межах глобальних мереж створення 

вартості. Те саме стосується, певною мірою, і інших форм міжнародних 

економічних відносин, що, в свою чергу, підсилює важливість розгляду 
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мегарегіональних торговельних угод та діяльності мегарегіональних 

(інтеграційних) об’єднань. 

Розглядаючи відповідні процеси, як становлення нового регіоналізму 

(неорегіоналізму), що проявляє себе, зокрема, в укладанні ЗВТ на осі «Північ-

Південь», формуванні інтеграційних об’єднань на основі «регіон-регіон», 

включення до текстів угод вимог щодо неторгівельних умов, таких як, 

наприклад: вимог щодо забезпечення гідних умов праці, захисту 

навколишнього середовища тощо,— наша позиція співзвучна позиції 

Содербаума. Він стверджує, що, на противагу старому регіоналізму,  

побудованому на взаємодії різних державних акторів, новий регіоналізм 

включає взаємодію як держав, так і недержавних суб’єктів, що здійснюють 

вплив на трансформацію світового порядку. Новий регіоналізм базується 

більшою мірою на регіональній кооперації, аніж на регіональній інтеграцій, 

притаманній, наприклад, ЄС, та покриває все більше регіонів ніж раніше і є 

дійсно глобальним. Водночас, автор стверджує, що регіон варто розглядати не 

просто, як макроутворення, але як і утворення створене на основі мікро- та 

мезокритеріїв1. В свою чергу неоінтеграція- процес утворення неорегіонів. 

При аналізі співвідношення глобалізація – інтеграція (регіоналізація) 

треба враховувати факт виникнення варіативу економічного співробітництва 

на регіональному рівні та сумісність проектів. У класичного інтеграційного 

проекту ЄС основним пріоритетом виступає створення максимально 

згуртованого регіонального економічного об'єднання. Для цього всередині 

економічного об'єднання потрібно досягти забезпечення чотирьох свобод: 

руху капіталу, товарів, послуг та робочої сили. Однак для самого 

інтеграційного об'єднання це можливо лише в тій мірі, в якій зміцнюються 

спільні зовнішні кордони об'єднання. 

                                                           

1 Söderbaum F. Introduction: Theories of New Regionalism in Theories of New Regionalism. 2003 
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Зрозуміло, що в сучасних умовах будь-які регіональні проекти, з одного 

боку, повинні спиратися на ідею глобалізації, отримання доступу до 

глобального простору, з іншого боку, при їх реалізації необхідно враховувати 

вплив глобалізації на їх розвиток. 

Так, китайський варіант Економічного поясу Шовкового шляху («Пояс і 

шлях 18») полягає в збереженні включення Китаю в будь-який інтеграційний 

проект в Азії з урахуванням його основного інтересу щодо забезпечення 

транзиту через Південну та Центральну Азію до Європи і Близького Сходу при 

опосередкованому урахуванні інтересів інтеграційних регіональних 

угруповань.  

Наступна таблиця 1.11 представляє результати дослідження передумов 

неоінтеграції у вигляді формування ГМСВ та мегарегіональних інтеграційних 

об’єднань. 

Таблиця 1.11 

Компаративне дослідження передумов неоінтеграції 
 Передумови МЕІ [91] 
(макро-) 

Передумови 
мегарегіональної 
інтеграції  
(глобальна, мега-) 

Передумови 
формування 
ГМСВ/ГЛСВ 
(глобальна, мікро-) 

Близькість рівнів 
економічного розвитку і 
ступеня ринкової зрілості 
країн, що інтегруються 

Нелінійність загальної МЕІ 
внаслідок нестабільності 
регіональних інтеграційних 
об’єднань 

НТР, що уможливила 
керування бізнесом на 
відстані 

Географічна близькість 
країн що інтегруються,  
наявність спільного 
кордону та історично 
сформованих економічних 
зв'язків 

Криза мультилатеризму, 
в т.ч. неспроможність охопити 
весь перелік економічних 
потреб країн-учасниць 
об’єднань 

Різниця в рівнях 
економічного розвитку 
країн, як запорука 
отримання економічної 
ренти 

Спільність економічних та 
інших проблем 

Активізація боротьби за 
лідерство 

Лібералізація 
міжнародної торгівлі [92] 

Демонстраційний ефект Перехід до мережевих форм 
економічного буття. 
Потреба глобальних мереж 
створення вартості в 
спрощенні відповідних 
процедур трансферту 
виробництва [93] 

Де-вертикалізація 
глобального бізнесу з 
метою економії [94] 

Ефект доміно Поява та поширення угод 
ЗСТ+ 

Розвиток сфери послуг, 
що надав можливість 
невеликим економікам 
щодо виходу на глобальні 
ринки 
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(продовження таблиці 1.11) 

 Укладання багаточисельних угод Південь-

Південь [95] 

Становлення Глобального Півдня 

[96] 

Мета-

ціль 

Заповнити прогалини в існуючій системі 

глобального економічного врядування 

переважно побудованій на ВТО/ГАТТ 

Максимізувати прибуток за 

рахунок уникнення обмежень на 

торгівлю та скорочення витрат 

Джерело: розроблено автором 

 

Згідно з інформацією, наведеною поточному підпункті, можливо 

зробити висновок щодо конгруентності неоінтеграції на мікро- та мегарівнях. 

Також, очевидним стає і те, що передумови мега-регіональної інтеграції, є 

більш системними економічними явищами, що мають відверту глобальну 

природу, на відміну від передумов міжнародної економічної інтеграції в 

загальному випадку, які переважно обмежуються інтересами та економічним 

станом окремих національних економік світу. Мікроміжнародна інтеграція 

являє собою симбіоз суто теоретичних мікроекономічних передумов (яка 

може бути описана за допомогою загальної двоїстої задачі максимізації 

прибутку) та викликів, які нещодавно постали перед глобальною економікою, 

як то: НТР, становлення Глобального Півдня, тощо. 

 

 

 

Висновки до розділу 

 

В поточному розділі досліджено еволюцію глобального економічного 

врядування від його ієрархічних форм до мережевих режимів, сформовано 

соціо-економічний концепт відповідних трансформацій, визначено механізм 

становлення визначених режимів глобального економічного врядування, 

досліджено основні форми мережевізації глобального економічного 

врядування на сучасному етапі. 

Генеза глобального економічного врядування знаходиться в 

нерозривному зв’язку з появою та поширенням якісно нових форм 

світогосподарського буття, як то: гіперглобалізація, регіоналізація та 
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неорегіоналізація, трансдержавництво, розвиток міжкраїнової економічної 

співпраці та кооперації, які проявляються, зокрема у вигляді становлення та 

розвитку ланцюгів створення вартості, кооперативних мереж, 

постбіполяризації глобальної економіки, зсуву у напрямку пошуку консенсусу 

заснованому на правилах, появі та активному залучені до процесів врядування 

недержавних акторів тощо. В цілому, глобальне економічне врядування 

еволюціонувало від простих форм співіснування наддержавницького 

врядування на рівні міжнародних установ, які опікувались різними сферами 

такого врядування, до гібридних режимів. 

Впродовж історії спроб досягти стабільного світового порядку 

відбувалася дифузія економічної влади, як в термінах пануючих 

світових/глобальних акторів, так і в просторовому розрізі. На різних етапах 

становлення глобальної економіки в економічному врядування переважали 

окремі держави, їх об’єднання та коаліції, міжнародні організації, регіональні 

інтеграційні об’єднання, неурядові організації, глобальні виробничі мережі, 

відбувалося становлення мегарегіональних угод. З урахуванням динаміки змін 

режимів глобального економічного врядування та їх характерних ознак, за 

часів криз більшу роль відіграють наддержавні установи або держави-лідери, 

через необхідність досягнення швидшого консенсусу, володіння певними 

ресурсами для вирішення проблем, кращу інституціоналізацію. Періоди зміни 

режимів глобального економічного врядування скорочуються відповідно до 

скорочення періодів розвитку глобальної економіки. Відбувається перехід від 

простого мультилетаризму на фоні неолібералізму до гібридних форм в період 

неосередньовіччя.  

Простежується циклічність в заміні лідируючого актора глобального 

економічно врядування: уряди, регіональні об’єднання, неурядові організації 

(виробники) (міжурядові організації, міжнародні мережі створення вартості, 

мегарегіональні угоди), що дозволяє спрогнозувати зміни в режимах 

глобального економічного врядування. На сучасному етапі варто окремо 

розглядати режими глобального економічного врядування в різних його 
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сферах через відсутність єдиних методів та механізмів розв’язання глобальних 

економічних проблем пов’язану з їх специфікою, водночас по всіх сферах 

глобального економічного врядування відбувається зсув в сторону гібридних 

форм врядування на основі перемовин, консенсусу тощо.  

Глобальне економічне врядування відіграє особливу роль в вирішенні 

проблем недосконалості ринків. Сучасне глобальне економічне врядування 

характеризується наявністю системних дефіцитів. Втім, існуюча система ГЕВ 

з її різноманітними режимами також не здатна в повній мірі вирішити всі 

глобальні економічні проблеми. Про брак глобального економічного 

врядування свідчать: існування істотних глобальних економічних дисбалансів, 

політизація прийняття економічних рішень, тенденції 

контрінституціоналізації, наростання географічних, секторальних та інших 

диспропорцій, монополізація виробництва приватних благ в глобальній 

економіці міжнародними корпораціями, дефіцит виробництва глобальних 

суспільних благ (ГСБ), одним з яких є глобальне економічне врядування per 

se. Для вирішення означених проблем оптимальним є використання гібридних 

форм глобального економічного врядування, які б поєднували зусилля 

представників як формального глобального економічного врядування, так і 

неформального. 

З огляду на різноманітність глобальних суспільних благ, що мають 

вироблятися та є предметом глобального економічного врядування, можна 

виділити три групи ГСБ: виробництво норм та процедур, що регулюють 

глобальні економічні транзакції та процеси, виробництво ГСБ, як економічних 

благ, та управління глобальним економічним розвитком. Основною причиною 

провалів глобального ринку в виробництві ГСБ є асиметричність інформації, 

агрегаційна невідповідність і довільність, брак стимулів (в т.ч. через 

розбіжність в рівнях корисності ГСБ для різних економічних агентів).  

Зважаючи на особливості ГСБ, які проявляються в масштабності 

зовнішніх ефектів та наявності суттєвих мережевих ефектів ГСБ, особливої 

актуальності набуває питання формалізації економічної задачі оптимізації 
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виробництва ГСБ, що полягає в одночасну вирішенні наступних завдань: 

максимізація загальної корисності всіх учасників ринку, інтертемпоральна 

максимізація загальної корисності, винайдення стану рівноваги в термінах 

гранична корисність/граничні витрати, вирішення проблеми ефективності 

розподілу ресурсів на основі моделі Еджуорта Ф., розробка альтернативних 

економічних контрактів для вирішення проблеми безбілетника тощо. 

Намір розвинених країн та країн, що розвиваються, створити та 

утримати глобальну ренту, зокрема за рахунок реалізації впливу на глобальне 

економічне врядування, призводить до глобальної експропріації. Наразі 

існують такі можливості видобутку глобальної монопольної ренти, як: 

контроль над ринками виробничих ресурсів, ринками готової продукції, 

глобальною інфраструктурою, встановленням правил тощо. Загалом, можливі 

дві форми глобальної експропріації: порушення та співпраця. Порушення 

включає можливість проведення торговельних війн, конфліктів, здійснення 

токсичних ПІІ тощо, тоді як співпраця описує ситуацію, коли держави або 

компанії або інші глобальні актори є достатньо малими для протидії світовому 

монополісту і єдиним можливим рішенням є співпраця з ними, наприклад, 

шляхом інтеграції до глобальних мереж та ланцюгів створення вартості. 

Протягом всієї історії розвитку глобальної економіки наднаціональний 

та ієрархічний режими глобального економічного врядування були, в певному 

сенсі, класичними. Мережевий режим та гібридний режим ГЕВ, в свою чергу, 

є результатами останніх подій у світовій економіці, як то: ускладнення форм 

економічної взаємодії та формування нових шляхів економічного 

співробітництва у вигляді глобальних ланцюжків створення вартості та 

мегарегіональних угод та об’єднань. Останнє актуалізувало необхідність 

вироблення більш гнучких і, таким чином, більш складних механізмів пошуку 

глобального економічного консенсусу, коли мережевий та гібридний режими 

є більш оптимальними рішеннями. Простий прямий механізм передачі 

директив, інструкцій, команд тощо, навіть на переговорній основі, не 

відповідає поточному стану глобальної економіки, коли: по-перше, джерела 
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економічної сили стають все більш диверсифікованими і, таким чином, 

збільшується кількість світових лідерів, що ускладнює пошук компромісу; по-

друге, процес врегулювання потребує більше часу і, отже, відстає від змін у 

глобальній економіці. Окрім цього, відсутній ефективний механізм 

врахування поглядів корпоративного сектору на процес прийняття глобальних 

рішень і, таким чином, на регулювання їхньої діяльності. Розвиток 

альтернативних режимів ГЕВ спонукав до формалізації процесу їх 

становлення. Останній може бути описаний як цільова функція залежності від 

ряду факторів, комбінація яких свідчить про можливість настання певного 

режиму. 

Сучасне глобальне господарювання відрізняється плюралістичними 

диференціаціями перетікання економічних процесів та їх якісними 

деформаціями. На заміну надурядовим установам на авангард економічного 

буття світу виходять інші глобальні актори, серед яких, одну з найпомітніших 

ролей починають відігравати мережі створення вартості та мережі урядів. 

Поступове поглиблення інтеграційних процесів: від створення спільних 

підприємств, утворення транскордонних кластерів, економічних 

інтеграційних об’єднань в межах географічного регіону та поглиблення 

процесів мегарегіональної інтеграції ставить нові питання щодо наповнення 

глобального економічного врядування. Так, дихотомія зростання в 

теперішньому часі передбачає невід’ємне співіснування різнорівневих 

процесів: інтеграції на мікро-рівні та інтеграції на мегарівні, які одночасно 

набувають мережевих форм, відповідно, являючи собою мережеві механізми 

глобального економічного врядування per se. Необхідність дослідження 

взаємозв’язку між цими мережевими феноменами становить актуальність 

дослідження та потребує всебічного розгляду. 

Основні положення даного розділу знайшли своє відображення в 

наукових працях: [97,98,99,100,101,102,103,104,105]. 
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ 

 

2.1. Дискурс глобального економічного врядування  

 

Незважаючи на те, що глобальне економічне врядування знаходиться в 

центрі наукових досліджень починаючи з кінця минулого сторіччя на тлі 

неспроможності минулої системи врядування вчасно та ефективно 

передбачити наступ та подолати наслідки останньої світової фінансової кризи, 

поточний стан економічної науки не відрізняється сформованим єдиним 

категорійним апаратом, який міг би використовуватись в інтегрованих 

дослідженнях. Це породжує додаткову невизначеність при інтерпретації 

результатів отриманих різними авторами. 

Питанням концептуального дослідження глобального економічного 

врядування присвячені численні роботи закордонних авторів. Купер А.Ф. та 

Момані Б. розглядали роль G-20 в ребалансуванні глобального врядування 

[106]. Фріден Дж. досліджував глобальне економічне врядування в 

посткризовий період [34]. Бранд У., в свою чергу, вивчав політичний аспект 

глобального врядування [107]. Дрезнер Д. присвятив частину своїх робіт 

вивченню іронії поточного стану глобального врядування [30].  

Серед вітчизняних науковців варто виділити Рибалко Ю.С. [25], яка 

надає ретроспективний аналіз суті глобального врядування та аналізує роль 

ТНК в цьому процесі. Так само Тимків Я. систематизує теоретико-

методологічні основи глобального врядування, визначає місце економіки в 

ньому [108]. В свою чергу Гнатюк М.М. надає визначення міжнародному 

актору та його політичній суб’єктності, що має незаперечне значення для 

розуміння того, хто і яким чином провадить глобальне врядування [109].  
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Незважаючи на все різноманіття робіт, системних праць з дослідження 

глобального економічного врядування наразі не існує, поточна робота 

покликана покласти початок заповненню цієї прогалини. 

При визначенні концептуального категорійного апарату глобального 

економічного врядування доцільно звернутися до методів аналізу та синтезу 

наявної інформації щодо суті та наповнення категорії «глобальне економічне 

врядування». Слід зазначити, що поточне дослідження є міждисциплінарним, 

в тому розумінні, що при виробленні відповідного дискурсу, зважаючи на саму 

суть врядування, варто використовувати теоретичні надбання не тільки в сфері 

міжнародної економіки, але і менеджменту, публічного управління, політології 

тощо. Загалом, концептуалізація дискурсу глобального економічного 

врядування є відправною точкою в виробленні інтегрованого категорійного 

апарату подальших досліджень в цій царині. 

Засновником концепції глобального врядування був В. Брандт та Комісія 

з глобального урядування, які запропонували під глобальним економічним 

врядуванням розуміти процес, за допомогою якого інтереси суб'єктів можуть 

бути підсумовані і реалізовані на основі узгоджених дій в рамках формальних 

чи неформальних інститутів або режимів, створених індивідами або 

державами на добровільній основі з метою, що відповідають їх інтересам 

[110]. 

Втім, глосарій Мережі ООН з Державного Управління роз’яснює термін 

«глобальне врядування», як «комплекс формальних і неформальних установ, 

механізмів та стосунків між державами, з допомогою яких, на глобальному 

рівні, виражаються колективні інтереси, встановлюються права та обов’язки, 

опосередковуються розбіжності світового співтовариства» [111]. 

В свою чергу виконавчий директор Програми Розвитку ООН Джеймс 

Густав Спет надав таке визначення глобального врядування – «це не 

глобальний уряд, а взаємодія керівництва та його механізмів контролю, що 

включають в себе як державних, так і недержавних акторів; як приватних осіб, 

так і громадськість. Воно впроваджується та розширюється за допомогою 
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економічної і екологічної глобалізації. Економічна і екологічна інтеграція 

призводять до політичної інтеграції. Це і є глобальним управлінням». 

Рибалко Ю., в свою чергу, зазначає, що «концепція урядування включає 

аналіз проблеми, оцінку ступеню її важливості, розподіл прав контролю та 

визначення порядку прийняття рішення щодо характеру впливу 

управлінського рішення в результаті вжитих заходів» [25]. 

Інакше кажучи, всі автори підкреслюють що глобальне врядування може 

бути формальним та неформальним, включає в себе не стільки керівництво, 

скільки взаємодію між різними державними та недержавними акторами з 

метою вирішення колективних проблем, може бути процесом, а може 

розглядатися і як механізми, установи або стосунки. Подеколи також 

використовуються такі терміни, як: «порядок», «розподіл», 

«відповідальність». 

Ідеї щодо врядування/регулювання/вирішення суто економічних 

глобальних проблем, що логічно може розглядатися як основа саме 

глобального економічного врядування, виникали ще за часів М.Кейнса, коли 

для винайдення виходу із кризи США він запропонував створення 

міжнародного клірингового об’єднання, головною метою якого було б 

здійснення розрахунків через міжнародний кліринговий банк. 

 Надалі ідея глобального економічного врядування використовувалась в 

контексті функціонування міжнародних організацій або країн світу, або їх 

об’єднань. Часто вживаними є терміни «глобальне врядування в сфері 

економіки» та «глобальне урядування світової економіки». 

Глобальне економічне врядування, разом з глобальним політичним 

врядуванням, є складовою загального глобального врядування. Вважається, 

що глобальне політичне та глобальне економічне врядування знаходяться на 

одному рівні, що означає певну автономність цих обох видів в контексті 

глобального світу, в тому сенсі, що іноді політичні рішення не завжди містять 

с собі економічні інтереси та/або не завжди стосуються вирішення 
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економічних проблем, та/або не завжди використовують економічний 

інструментарій досягнення поставлених цілей. 

Втім, існує можливість існування певного впливу та/або 

взаємозалежності глобального економічного та глобального економічного 

врядування. Додатково варто зазначити, що категорії глобального 

економічного врядування та врядування глобальної економіки тощо є 

нетотожними, адже економічний інструментарій можна застосовувати і до 

вирішення неекономічних питань. 

На нашу думку між усіма цими категоріями існує відмінність, яка може 

бути систематизована у вигляді наступної схеми (Рис.2.1.) 

  Глобальне 

врядування 

   

 Глобальне 

економічне 

врядування 

 Глобальне  

політичне 

врядування 

  

      
глобальної 

економіки 
 ГЕВ 

неекономічних сфер 
  

міжнародної 

економіки 
 політика  екологія наука культура соціум  

глобальної та 

міжнародної 

міжрегіональної 

економіки, 

міждержавних 

інтеграційних 

об’єднань 

     

 національної 

економіки 
    

Рис. 2.1. Структурно-логічна схема глобального врядування 

Джерело: авторська розробка 

 

Підсумовуючи можна надати таке визначення глобальному економічному 

врядуванню: 

«глобальне економічне врядування - це процесноорієнтована 

цілеспрямована поліцентрична дія глобальних акторів, що знаходяться на 

різних рівнях глобальної архітектури та характеризуються різним рівнем 

інституційної формалізованості, в їх безпосередньому взаємовпливі, що 



107 

визначається використанням економічних інструментів, методів та 

механізмів». 

Під глобальним актором розуміють в першу чергу глобального діяча (від 

англ.слова «act»-діяти), який впливає або здатний впливати на стан та/або 

перерозподіл балансу глобальних сил або завдяки економічно зумовленій 

владі над ринками збуту/виробництва/сировини тощо, або завдяки 

юридично/політично зумовленій владі, як-то головування в міжнародних 

організаціях, або через те, що такий актор є міжнародної організацією. 

З цього витікає, що суб’єктом глобального економічного врядування 

можуть бути глобальні економічні та глобальні політичні актори. 

Об’єктом глобального економічного врядування є сукупність рівневих 

площин, сфер, процесів та структурні множини глобального економічного 

врядування, які систематизовано в наступній таблиці (Таблиця 2.1). 

Таблиця 2.1 

Детермінація об’єкту глобального економічного врядування 

Рівневі площини 

ГЕВ 

 Сфери 

ГЕВ 

 Процеси 

ГЕВ 

 Структурі 

множини ГЕВ 

Глобальна 

економіка 

Економіка: 

 Фінанси 

 Торгівля 

 Ринок праці 

 Ринок сировини 

 Виробництво та 

ланцюги створення 

вартості 

 Конкуренція 

 Скорочення 

рівня бідності та 

нерівності 

 Виробництво 

суспільних благ 

 Інтеграція 

 Дезінтеграція 

 Реінтеграція 

Фізичні та 

юридичні 

особи 

резиденти 

країн 

Міжнародна 

економіка 

 Міждержавні 

 Міжрегіональні 

 Інтрарегіональні 

 Інтранаціональні 

 Глобальні 

Глобальна та 

міжнародна 

міжрегіональна 

економіка 

Економіка 

міждержавних 

інтеграційних 

об’єднань 

 Економічне 

зростання 

 Економічний 

занепад 

 Економічні 

цикли 

Країни, в т.ч. 

в особі урядів 
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                               (продовження таблиці 2.1)   

Національна 

економіка 

 Технологічний та 

науковий 

розвиток 

 

  Глобалізація 

 Локалізація 

 Глокалізація 

 Інтеграційні 

об’єднання 

Інтернаціональна та 

транскордонна 

регіональна 

економіка 

Політика та 

державне 

управління 

Управління: 

 Превентивне  

 Антикризове  

 Стабілізуюче  

 Ре-

балансування  

та балансування 

 Посткризове  

 Стратегічне  

 Оперативне  

 Тактичне  

Регулювання 

Менеджмент 

Врядування 

Міжнародні 

організації 

Екологія МНК та ТНК, 

міжнародні банки, 

біржі 

Соціум НУО, 

громадськість в 

широкому 

розумінні 
Культура 

Джерело: авторська розробка 

Варто розрізняти врядування від менеджменту та регулювання. За 

аналогією до управління компаніями, врядування стосується вироблення 

рішень щодо напрямів розвитку економіки, що передбачає здійснення 

комплексу взаємопов’язаних процесів прогнозування, стратегічного 

планування тощо. Водночас, під менеджментом варто розуміти поточне 

управління та процес реалізації тактичних кроків. Якщо слідувати аналогії 

управління підприємством, то врядування стосується найвищого 

корпоративного рівня, в нашому випадку, глобального актора відповідного 

режиму глобального економічного врядування, в той час коли менеджмент— 

рівня бізнес-одиниць, в нашому випадку, це рівень країни, підприємства тощо, 

що формують глобальних акторів. Наостанок, регулювання — це процес 

встановлення об’єктами ГЕВ/глобальними акторами вимог до суб’єктів 

глобального економічного врядування. 

Також особливого значення насьогодні набуває необхідність визначення 

того, що необхідно розуміти під стратегією та тактикою глобального 

економічного врядування. Варто зазначити, що навіть не кожна міжнародна 

установа має свою вироблену стратегію. Тут безперечним лідером є інституції 
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ООН, майже кожна з яких має свою розроблену та опубліковану глобальну 

стратегію, що недивно зважаючи на сам характер функціонування та 

існування ООН в цілому. 

Проаналізуємо стратегічні документи основних міжнародних 

організацій, об’єднань, установ (Таблиця 2.2). 

Таблиця 2.2 

Стратегічний контекст глобального (економічного) врядування 

Назва 

інституції 

Визначення 

Європейський 

союз 

Глобальна стратегія ЄС визначає основні інтереси і принципи ЄС для 

залучення в більш широкий Світ і надає Союзу колективне відчуття 

напрямку. Його амбіції полягають в тому, щоби зробити Європу 

сильнішою: зробити ще більш згуртованим і впливовим гравцем на 

світовій арені, який надає громадянам безпеку, послуговується нашими 

інтересами і підтримує наші цінності 

Світовий банк (Ця) стратегія описує, як група Світового банку буде працювати в 

партнерстві, щоб допомогти країнам покласти край бідності і сприяти 

загальному процвітанню на стійкій основі 

ООН Стратегія розвитку Декларації тисячоліття характеризується 

прихильністю до реалізації всіх прав людини - економічних, 

соціальних, культурних, громадянських і політичних. Вона фокусується 

на індивідуальному добробуті, як основній меті розвитку, застосовуючи 

основні принципи рівності і недискримінації, розширення можливостей 

і участі в процесі розвитку, що укорінено в нормах міжнародного права  

Джерело: систематизовано за [112;113;114] 

Незважаючи на обмежену кількість наведених прикладів формулювання 

стратегій, такі визначення доволі сильно різняться між собою. З нашої точки 

зору доречним було б наступне визначення: стратегія глобального 

економічного врядування - це прийнятий цілеорієнтований структурований 

обґрунтований напрям дій глобального економічного актора, який в своїй 

основі містить модель дій та координацію ресурсів. 

Тактика глобального економічного врядування - це конкретизований 

вчасно застосований інструментарій, методи та механізми реалізації 

стратегічних імперативів та цілей глобального економічного врядування. 

Як було зазначено, якщо раніше глобальне економічне врядування 

ототожнювали майже винятково з функціонуванням міжнародних організацій, 
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як надурядових інституцій, то зі змінами в ролі глобальних економічних 

акторів різного рівня, ця концепція суттєво еволюціонувала. 

В науковий обіг увійшов термін «режим глобального врядування». 

Використання терміну «режим глобального врядування» було започатковано 

Вільямсоном О., згідно з працями якого розрізняють відповідні режими 

глобального регулювання (врядування): міжнародна організація, що 

незалежно здійснює розподіл ресурсів задля досягнення своїх цілей — 

ієрархічний механізм; міжнародна організація, яка виступає в якості радника 

або арбітра — гібридний (тристоронній) механізм; міжнародні двосторонні 

угоди без спеціалізованої організації-наглядача — гібридний (двосторонній) 

механізм; міжнародні багатосторонні рамкові угоди — гібридний (дво- або 

тристоронній) механізм; мережа громадських організацій — гібридний (дво- 

або тристоронній) механізм; клуби, групи країн, що поділяють спільні 

інтереси — гібридний (дво- або тристоронній) механізм; відсутність 

спеціалізованих організацій-регуляторів та довгострокових угод — ринковий 

механізм [29]. 

Таким чином, було започатковано використання не тільки міжнародних 

організацій в межах дискурсу глобального економічного врядування, але й 

різноманітних інтеграційних об’єднань, як за наявності інституційно 

оформленого управління, так і без останнього, а також — громадських 

організацій та приватних установ. Певний розвиток, при дещо іншій 

інтерпретації, ця ідея знайшла в праці Григор’єва Л.М. та Курдіна О.О. 

(Таблиця 2.3).  

Таблиця 2.3 

Режими міжнародного врядування транзакцій на рівні держави та 

приватного сектору 

 Ринковий Гібридний Ієрархічний 

Країни 
(державні  

уряди ) 

Країни виступають 
в якості незалежних 

учасників ринку 
(приклад: 

державний ринок 
облігацій) 

Існує довгострокова 
взаємозалежність, дво-, три- 

або багатосторонні 
механізми регуляції 

(приклад: регіональні 
об’єднання, ЄС) 

Країни делегують прийняття 
рішень або одній з них, або 

надурядовій установі, 
правила якої приймають інші 

країни (приклад: країни 
Єврозони в частині 

монетарної політики) 
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   (продовження таблиці 2.3) 

Компанії 

(приватний  

сектор) 

Існують незалежні 

ринкові покупці та 

продавці (приклад: 

більшість 

міжнародних ринків 

товарів та сировини) 

Існують автономні та 

взаємозалежні агенти, що 

функціонують на основі 

довгострокових угод (приклад: 

міжнародні ланцюги створення 

вартості в контексті 

довгострокової кооперації) 

Центральні агенти 

контролюють дії 

індивідуумів та 

інституцій в різних 

країнах (приклад: 

ТНК) 

Джерело: [115] 

  

В рамках цього авторського підходу в механізми врядування на 

міжнародному рівні безпосередньо впроваджується ТНК та глобальні 

ланцюги створення вартості, або, що наразі є більш актуальним, мережі 

створення вартості. Водночас, клуби та інші об’єднання країн, так само як і 

об’єднання громадських організацій залишились поза розглядом. 

Втім, як зазначає Поліщук К., впродовж останніх років все більше 

держав відмежовуються від «вирішення проблемних питань у рамках 

кооперативного та універсального мультилетаризму (на базі ООН)», та все 

більше звертаються до «дещо ефективніших та “ексклюзивних” інструментів 

глобального урядування у формі так званих міжнародних груп, клубів» [116]. 

Зокрема, досліджуючи роль Великої Сімки і т.д.), автор доходить висновку, 

що формат G-20 є найбільшим досягненням в межах цього підходу щодо 

врядування глобальних проблем, зокрема, економічних. Проте такий підхід 

має певні недоліки, зважаючи на більшу, хоча й не на всеохоплюючу, 

репрезентативність світового співтовариства в межах цього об’єднання.  

Продовжуючи світцентристський підхід в термінах «Південь-Північ», 

функціонування БРІК, «Форум для діалогу IBSA» виступає якщо й не в якості 

рівноцінної альтернативи G-world, проте певним важелем вирішення проблем 

на Півдні. 

Щодо ролі громадських об’єднань (ГО) в вирішенні економічних 

проблем людства, то це питання ще є недостатньо вивченим. Більшою мірою 

ГО мали опосередкований вплив на глобальну економіку шляхом здійснення 

цілеспрямованого впливу на національні уряди. Певна зміна відбулася із 
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розквітом антиглобалістських рухів, зокрема, скерованих спеціалізованими 

ГО. Втім, сьогодні ГО здатні впроваджувати і прямий вплив на таких 

глобальних економічних акторів, як: ТНК та МНК, ТНБ та МНБ, міжнародні 

організації тощо. Це передусім організації, діяльність яких спрямована на 

захист довкілля, прав людини та вирішення проблеми роззброєння 

(наприклад: Всесвітній фонд дикої природи, Грінпіс, Міжнародний Комітет 

захисту прав людини і т.д.).  

Не заперечуючи суттєвий вплив цих організацій на прийняття рішень на 

самому високому рівні, варто зазначити, що через те, що ГО не мають власних 

джерел фінансування, вони подеколи знаходяться в залежності від приватних 

компаній, урядів тощо, на які і мають створювати вплив. Тобто має місце певна 

економіко-правова колізія. Тому при дослідженні ролі ГО в здійсненні 

глобального економічного врядування необхідно зважати на ці особливості. 

Розглядаючи ж роль ТНК в глобальному економічному врядуванні, 

очевидно, що ТНК наразі зацікавлені і, в дійсності, спроможні створювати 

суспільні блага, втім вони не можуть, наприклад, забезпечити захист прав 

людини або гарантувати дотримання конституційних свобод, однією з яких є 

право на здійснення підприємницької діяльності, право на працю тощо. В 

цьому випадку діяльність ГО виступає де в чому комплементарним 

механізмом до діяльності ТНК. 

Якісна переоцінка схеми запропонованої Григор’євим Л. та Курдіним К., 

шляхом інкорпорації ГО, клубів країн та більш ретельного дослідження 

розмежування сфер впливу або відповідальності різних глобальних акторів в 

реалізації глобального економічного врядування дозволяє краще зрозуміти 

координацію економічних регулюючих взаємодій на сучасному етапі.  

Концептуалізація дискурсу глобального економічного врядування, 

зокрема, детермінування таких економічних категорій, як: глобальне 

економічне врядування, глобальний актор, суб’єкт та об’єкт, стратегія та 

тактика глобального економічного врядування, визначення місця глобального 

економічного врядування в системі глобального врядування та систематизація 
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множини об’єктів глобального економічного врядування, дозволяють перейти 

до вивчення цілей глобального економічного врядування, визначення 

економічного змісту інструментів, механізмів та методів глобального 

економічного врядування. 

 

 

2.2 Цілі та інструментарій глобального економічного врядування 

У зв’язку зі стратегічним характером здійснення глобального 

економічного врядування окремого значення набуває визначення цілей 

глобального економічного врядування. Зважаючи на те, що категорія 

«глобальне економічне врядування» (ГЕВ) в науково-практичній літературі 

почала використовуватись відносно недавно, переважна більшість досліджень 

розглядає цілі міжнародної економічної політики, міжнародних організацій 

тощо. 

Так, Козак Л.С. та Федорук О.В., досліджуючи міжнародну координацію 

економічної політики, аналізують цілі діяльності основних міжнародних 

економічних організацій, як наднаціональних структур, що регулюють МЕВ. 

Автори відзначають, що вплив останніх на формування міжнародних стратегій 

економічного розвитку зростає [117]. 

Філіпенко А.С. в своїй засадничій роботі надає розгорнуту 

характеристику методологічним основам міжнародної економічної політики 

(МЕП) [118]. Науковець зазначає, що часто терміни «міжнародна 

політекономія» (МПЕ) та «глобальна політекономія» (як методологічна 

основа міжнародної економічної політики) вживаються як синоніми. Також 

він резонно доходить висновку, що «усе розмаїття поглядів на МЕП 

концентрується в рамках двох наукових шкіл. Перша розглядає 

співвідношення між національною та міжнародною політекономією». 

В поточному дослідженні ми виходимо з припущення, що міжнародна 

та глобальна економіка та, відповідно, політекономія, є нетотожними 

категоріями, що зумовлює необхідність дослідження цілей, імперативів та 
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інтересів саме глобального економічного врядування. Втім, наслідуючи 

попередні наукові напрацювання, відповідний аналіз має включати 

необхідність розрізнення та зіставлення національного та глобального.  

Лещенко В.В. та Дьяков А.А., вивчаючи цілі управління глобальним 

світом, визначають що такі рішення (цілі) «спрямовані на здійснення на 

різних рівнях (локальному, регіональному, глобальному) змін у соціально-

політичних відносинах, необхідних для розв’язання проблем чи створення 

відповідних умов для їх вирішення». Вони (цілі) мають характер бажаності або 

вимушеності [119]. 

Втім, найближче до анонсованої тематики поточного дослідження 

підійшли автори в наступних роботах. Використовуючи наратив глобального 

економічного врядування, колумністи The economist розглядали «Цілі сталого 

розвитку» та «Цілі розвитку тисячоліття» ООН, які є дуже різноманітними та 

охоплюють необхідність вирішення найнагальніших проблем людства [120].  

В свою чергу Global Governance Institute (GGI) запросив відомого 

економіста Сакса Дж., який в своїй лекції, по-перше, наголосив на 

необхідності деміфологізації «економіки, яка самоорганізується», по-друге, 

визначив такі найбільш важливі сфери глобального економічного врядування, 

як: криза стану навколишнього середовища, глобальна несправедливість (в т.ч. 

рівень бідності окремих країн та її наслідки та гендерна нерівність) тощо [121]. 

В офіційному Австралійському Поданні до Департаменту ООН з 

економічних і соціальних питань зазначається, що «ООН, з широкою 

системою глобального управління, грає важливу роль в здійсненні глобального 

економічного управління» [122]. Підкреслюючи безсумнівну важливість 

діяльності ООН, акцентується увага на ефективності функціонування G-20, як 

форуму для розгляду економічних питань. В якості важливих цілей, в роботі 

пропонується розглядати необхідність досягнення сильного, сталого та 

збалансованого економічного зростання. 

Беренсманн К., Бергер А. та Бранді К., також досліджуючи Порядок 

денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року, визначають основні 
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виклики, що постають в сфері глобального економічного врядування. Вони 

вважають, що основна увага має бути приділена глобальній системі торгівлі та 

глобальній фінансовій системі [123]. 

Відповідно, наразі постає потреба в якісній конкретизації та 

систематизації цілей глобального економічного врядування та їх сутнісного 

відокремлення від цілей міжнародної економічної політики. 

Наступна таблиця містить основні відмінності між цілями глобального 

економічного врядування та цілями міжнародної економічної політики. 

Таблиця 2.4 

Цілі ГЕВ та МЕП 

 Цілі 

глобального економічного врядування (ГЕВ) міжнародної економічної 
політики (МЕП) 

Суб'єкт 
цілепокладання 

Міжнародні наднаціональні інституції, ГО, 
клуби країн, міжнародний бізнес тощо 

Уряди держав, міжнародні 
наднаціональні інституції 

Сфери Економіка, економічні аспекти підтримки, 
започаткування технологічного та наукового 
розвитку, 
політика та державне управління, екологія, 
соціум, культура 

Міжнародна торгівля, 
фінанси, інші сфери МЕВ 

Рівневі площини 
цілей 

Глобальна економіка, міжнародна економіка, 
інтеграційні угруповання, національна 
економіка тощо 

Міжнародна економіка, 
національна економіка 

Напрям дії Становлення, підтримка та розвиток певного 

середовища функціонування структурних 
множин ГЕВ шляхом координації, зокрема, 
політичної, зусиль державних та недержавних 
акторів. В кінцевому випадку, досягнення 
сталої економічної інтеграції 

Досягнення певного стану 

окремої національної 
економіки або інтеграційного 
об'єднання, або відносин між 
суб'єктами МЕВ 
 

Джерело: авторська розробка 

 

Відповідно, глобальне економічне врядування є більш складною 

економічною категорією, як і його цілі, та потребує подальших досліджень в 

цьому напрямі. Основною відмінністю від цілей ГЕВ та МЕВ є увага саме 

глобальному аспекту врядування. 

Загалом, дослідження цілей глобального економічного врядування, що 

їх перед собою висувають глобальні актори, визначення співвідношення між 

цілями ГЕВ та формами міжнародної економічної інтеграції, каналами 
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реалізації ГЕВ, а також вивчення імперативів такої дії становить нерозривну 

єдність. 

Відповідно до процесного аспекту сутності об’єкту глобального 

економічного врядування (процес-об’єкту ГЕВ) варто розглядати та 

класифікувати його наступні цілі на цілі економічного зростання та розвитку, 

цілі економічної сегрегації/агрегації, цілі економічної інтеграції та 

дезінтеграції, цілі економічної конвергенції та неоконвергенції та цілі 

глобальної економічної та іншої безпеки. 

Цілі економічного зростання та розвитку полягають в досягненні 

сталого, збалансованого, ефективного економічного поступу, що заснований 

на принципах соціальної відповідальності, недискримінаційності та 

згладжування економічних коливань. 

Цілі економічної сегрегації/агрегації, як просторово-соціальних явищ, 

полягають в досягненні відокремлення учасника глобальної економіки або 

поєднання розрізнених учасників. 

Рух до гіперглобалізаціі призвів до підвищення рівня міжнародної 

економічної інтеграції. Одочасно на національному рівні відбулася 

дезінтеграція. Професійні, корпоративні та фінансові еліти об'єдналися з 

колегами з усього світу, проте при цьому віддалилися від співвітчизників. 

Нинішня хвиля популізму – симптом цієї фрагментації. 

Термін «сегрегація» позначає явище просторово-соціального 

розшарування, яке активно практикується окремими особами по відношенню 

до інших. Надалі, термін сегрегація використовуватиметься з цим значенням в 

сенсі просторового (економічного) відокремлення, що практикується 

окремими суб’єктами в якості засобу соціально-економічного відділення від 

інших, з якими сегрегатор не бажає взаємодіяти [124, с.11]. 

Концепція «сегрегації», яка виникла як суто соціологічна, в контексті 

глобалізації набула нової інтерпретації. Відповідно до Шольте Дж., за 

глобалізації при об’єднанні країн територіальна ознака втрачає свою 

важливість та створюються «супратериторіальні об’єднання». Водночас, 
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невід’ємною частиною процесів глобалізації стають наростання просторової 

сегрегації, відділення та відчуження. Найбільш яскраво це проявляється в 

сильнішому порушенні зв’язку між усе більш глобалізованими, 

екстериторіальними елітами і рештою населення, «локалізація» якого 

постійно поглиблюється [125]. 

Агрегація, відповідно є процесом зворотнім до сегрегації. Водночас 

економічна сегрегація та агрегація є окремими випадками дезінтеграції та 

інтеграції відповідно. Так, сегрегуватись може лише один член/група членів 

інтеграційного об’єднання; агрегування можливо не тільки на початковому 

етапі утворення інтеграційного об’єднання, але і при інтеграції не-члена до 

вже існуючого утворення або інтеграції раніше сегрегованого члена. 

Окремо варто розглянути процес глобальної сепарації. Якщо на 

національному рівні під сепарацією найчастіше розуміють відокремлення 

частини території країни, то глобальна сепарація має інше значення. Так, Ю.М. 

Пахомов пропонує розглядати феномен «глобальної сепарації», як 

прискорення розриву світів за рахунок взаємного накладання механізмів, які 

диференціюють і стратифікують світове співтовариство. В цілому під 

сепарацією академік розуміє вилучення ресурсів, економічної влади одними 

країнами щоб завадити іншим [126]. 

Цілі економічної інтеграції та дезінтеграції як процесів формування 

взаємозв’язків між економічними суб’єктами.  

Якщо під економічною інтеграцією розуміють об'єктивний процес 

розвитку глибоких, стійких взаємозв'язків та поділу праці між національними 

господарствами, створення міжнародних господарських комплексів у межах 

держави, то коли йдеться про дезінтеграцію, то засадничим є трактування 

запропоноване Рьопке В. в 1942 р. Переважно аналізуючи міжнародну 

торгівлю та політику відкритого ринку vs протекціонізму, автор зазначає, що 

наразі найбільш важливим є той факт, що «ця міжнародна економічні система 

зламалась, були сформовані центрально організовані національні уряди та 

спостерігалося зростання ізоляційної економічної політики (меркантилізму)» 



118 

[127]. Форд O.T. зазначає, що дезінтеграція— це процес зворотній інтеграції, 

часто може розглядатися як негативна інтеграція [128]. Окремо 

розглядаються питання інтеграційний та дезінтеграційних процесів в 

Європейському Союзі, як одному з найбільших та найглибших інтеграційних 

об’єднань [129]. 

Серед вітчизняних науковців варто відмітити Резнікову Н.В., яка, 

зокрема, розглядає питання юрисдикційної дезінтеграції, політичної 

інтеграції, економічної інтеграції та доходить висновку, що «проблема 

розмежування феномену інтеграції є певною мірою штучною, адже сама по 

собі інтеграція – це безперервний процес зміни характеристик. Фази стагнації 

та дезінтеграції не лише мають опинитися у дослідницькому ракурсі, але й 

розглядатися як заключні стадії інтеграційного процесу» [130, с.258-259]. 

Відповідно до Камінської Т.В., процеси в межах ЄС носили ознаки 

дезінтеграції, що виявляла себе як в загрозі виходу деяких країн з ЄС, так і в 

загрозі політичного/економічного розколу всередині союзу [131].  

На Заході існує теорія G0, або «Групи нуль», згідно з якою жодна країна 

в світі не має можливості, щоб розібратися з існуючим міжнародним 

порядком, а значить, міжнародна структура «прямує до нуля». Проте якщо 

поглянути фундаментально, фрагментація – це розпад міжнародного порядку. 

Фрагментація без внутрішніх взаємозв'язків – це вже не міжнародний порядок 

в повному розумінні, а скоріше анархія. І це обумовлено нездатністю великих 

держав досягти компромісу і сформувати відносно централізовану структуру.  

Лібман А.М., Хейфец Б.А. в 2011 році систематизують свої минулі 

напрацювання та висновки з робіт інших авторів та пропонують розглядати 

чотири види дезінтеграції в залежності від швидкості цих процесів та напряму 

домінування дезінтеграції (згори/знизу). Причому, іманентно автори не 

розрізняють дезінтеграцію від сегрегації або сепарації тощо. Втім зауважують, 

що в своєму дослідженні під інтеграцією розуміють інтеграцію ринків. Тому, 

відповідно, дезінтеграція- це процес відокремлення в просторі окремих ринків, 
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що проявляється як в зміні динаміки цін, так і в скороченні потоків благ та 

ресурсів [132]. 

Запропоноване визначення є доволі дискусійним, адже сучасна 

глобальна економіка та інтеграційні процеси в ній характеризуються все 

меншою роллю просторової ознаки, як детермінанти інтеграції. Додаткового 

пояснення вартує і визначення того, що автори розуміють під ринками, і чому 

вони не використовують термін «економіка» або «економічні відносини». 

В деякому розумінні Якубовський С.О., наслідуючи відхід Лібмана А.М. 

та Хейфец Б.А., також пропонує розмежування феномену дезінтеграції 

відповідно до двох основних моделей: дезінтеграція, що виникла у результаті 

конфлікту інтересів, і латентна дезінтеграція [133]. 

Зважаючи на вищевикладене, відповідно до мети дослідження та 

спираючись на попередні результати, пропонуємо під економічною 

дезінтеграцією розуміти процес зворотній економічній інтеграції, який 

становить невід’ємну частину останньої, та означає відокремлення в межах 

рівневих площин глобальної економіки. 

Цілі локалізації, глобалізації та глокалізації, регіоналізації 

Діалектична природа глобалізації, як аксіоматично незворотного 

процесу повсякчасної появи нових та поглиблення існуючих економічних 

взаємозв’язків між суб’єктами глобальної економіки, передбачає в якості 

головної цілі оптимізацію міжнародних економічних відносин за умови 

максимізації вигод від збільшення відкритості економік. Останні можна 

умовно поділити на вигоди для країни та вигоди для решти економічної 

спільноти. В цьому випадку, локалізація вбачається як механізм прихистку 

локальних внутрішніх інтересів міжнародних гравців (частіше країн) від 

можливих збитків від надмірної лібералізації. 

Поряд з концепціями глобалізації та локалізації все більшого інтересу 

набувають процеси глокалізації, які найчастіше розуміють в контексті «міркуй 

глобально, дій локально», або в сенсі адаптації глобальних стратегій до 

локальних особливостей. 
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Втім Камінська Т.В. надає новий подих концепції глокалізації з позиції 

глобальної макроекономіки, інтерпретуючи її як зациклення розвинених і 

технологічних держав на самих собі, ріст торгівлі і обміну чинниками 

виробництва між державами, що стоять на одному щаблі піраміди 

конкурентних переваг [134]. В цьому випадку, глокалізація, поглиблює 

соціально-економічні диспропорції, укріплює біполярний світ, що може 

призвести до повного руйнування менш розвинених економік країн, що 

розвиваються [135]. 

Водночас під глокалізацією пропонують розуміти процес 

рестратифікації світу, що базується на нових принципах, або ж процес 

створення нової ієрархії світового масштабу [136] В цьому контексті 

глокалізація виступає опонентом фрагмеграції, як процесу формування і 

зміцнення блоків і союзів «національних держав» у вигляді складних 

ієрархічних систем на тлі збільшення кількості акторів на світовій арені з 

подальшою зміною в балансі їхніх сил [137]. 

Цілі економічної конвергенції та неоконвергенції 

Поширене розуміння економічної конвергенції як зближення темпів та 

рівнів економічного розвитку прийшло на зміну «старій» конвергенції між 

капіталізмом і соціалізмом, яка мала обмежені результати через її гальмування 

і блокування країнами-лідерами двох протилежних систем. Перехід більшості 

економік світу до ринкових засад функціонування, рух у напряму до 

загальноприйнятних світових стандартів та цінностей становить сутність і 

водночас ціль нової конвергенції та зумовлює її успіх.  

Цілі глобальної економічної та іншої безпеки 

Під безпекою в цьому контексті пропонується розуміти комплекс 

безпекових аспектів в глобалізованому світі: економічна стабільність та 

усталеність, інституційна прозорість та гарантування захищеності прав та 

свобод суб’єктів глобальної економіки.  

Виходячи з вищенаведеного пропонуємо систематизувати цілі 

глобального економічного врядування з позиції процес-об’єкта ГЕВ 
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відповідно до декількох критеріїв: форм міжнародної економічної інтеграції, 

форм МЕВ та різних каналів реалізації ГЕВ (Таблиця 2.5). 

Таблиця 2.5 

Співвідношення цілей процес-об’єктів ГЕВ та форм МЕІ 

 ПТУ ЗВТ МС Спільний 

ринок 

ЕС Політичний 

союз 

Цілі зростання Так Так Так Так Так Так 

Цілі інтеграції - Так Так Так Так Так 

Цілі сегрегації та агрегації - Так Так Так Так Так 

Цілі локалізації, глобалізації та 

глокалізації 

- - - Так Так Так 

Цілі конвергенції та 

неоконвергенції 

- Так 

частково 

Так 

частково 

Так Так Так 

Цілі економічної та ін. безпеки - - - Так Так Так 

Джерело: авторська розробка 

 

На нашу думку, форми міжнародної економічної інтеграції припускають 

досягнення цілей глобального економічного врядування в межах основних 

процес-об’єктів ГЕВ. Зі зростанням ступеню економічної інтеграції, зростає й 

кількість релевантних цілей. Так, існування політичних союзів передбачає 

досягнення цілей економічної безпеки в масштабах глобальної економіки, тоді 

як факт існування преференційної торгівлі не має на меті її забезпечення. 

Реалізація цілей процес-об’єктів ГЕВ в межах окремих форм 

міжнародних економічних відносин, в свою чергу, сприяє розвитку глобальної 

економіки. Так, по-перше досягається синергетичний ефект від реалізації 

міжнародних економічних відносин, що знаходить, зокрема, своє 

відображення в стимулюванні розвитку підприємництва в глобальних 

масштабах; по-друге, відбувається якісний перехід в поглибленні ступеню 

глобальної економічної інтеграції: від простого зміцнення міжкраїнової 

взаємодії- до стимулювання досягнення глобальної економічної стабільності.  

Відповідні процеси можна схематично відобразити у вигляді наступного 

Рисунку 2.2. 
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Рис. 2.2 Схема співвідношення цілей процес-об’єктів ГЕВ та форм МЕВ 

Джерело: авторська розробка 

 

Глобальне економічне врядування може реалізовуватися, зокрема, за 

рахунок різних каналів впливу. Так, міжнародні організацій, більшою мірою, 

ніж регіональні утворення або метакорпорації, в своїй програмній діяльності 

послуговуються цілями, що притаманні процесним об’єктам ГЕВ. Водночас, 

регіональні об’єднання частіше виступають користувачами загально 

визначених цілей процес-об’єктів ГЕВ, тоді як метакорпорації подеколи 

схильні чинити опір або навпаки бути стимулом до встановлення відповідних 

цілей.  

Схематично це зображено на Рис 2.3, що містить аналіз процес-об’єктів 

ГЕВ в контексті того, хто є основним каналом впливу ГЕВ. Відповідно 

запропоновано розглядати цілі глобального економічного врядування 

визначені раніше та основні суб’єкти глобального економічного врядування: 
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Цілі зростання стимулювання розвитку підприємництва, міжнародних ринків та 

економік окремих країн 

Цілі інтеграції стимулювання становлення та розвитку інтеграційних об’єднань 

Цілі сегрегації та 

агрегації 

стимулювання розвитку інтеграційних об’єднань 

Цілі локалізації, 

глобалізації 

та глокалізації 

стимулювання розвитку процесів економічної глобалізації 

Цілі конвергенції та 

неоконвергенції 

стимулювання досягнення економічної рівномірності розвитку 

глобального господарства  

Цілі глобальної 

економічної та 

ін.безпеки 

стимулювання досягнення глобальної економічної стабільності та 

інституційної забезпеченості 
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міжнародні організації, мегарегіональні угоди та об'єднання та метакорпорації 

та глобальні мережі створення вартості. 

 Міжнародні 
організації 

Регіональні об’єднання 
(в т.ч. МРУ/О) 

Метакорпорації 
та ГМСВ 
 

Цілі зростання Ціль існування 

каналу 

Ціль функціонування Ціль функціонування 

Цілі інтеграції Можливий 

наслідок 

функціонування 

Ціль існування 

функціонування 

Можливий наслідок 

функціонування 

Цілі сегрегації та агрегації Можливий 

наслідок 

функціонування 

Можливий наслідок 

функціонування 

Можливий наслідок 

функціонування 

Цілі локалізації, 
глобалізації та глокалізації 

Можливий 

наслідок 

функціонування 

Можливий наслідок 

функціонування 

Можливий наслідок 

функціонування 

Цілі конвергенції та 
неоконвергенції 

Ціль існування Можливий наслідок 

функціонування 

Можливий наслідок 

функціонування 

Цілі глобальної 

економічної та іншої 
безпеки 

Ціль існування Можлива ціль існування  Можлива ціль 

функціонування 

 

 

  Цілі  

зростання 

Цілі 

інтеграції 

Цілі 

сегрегації 

та  

агрегації 

Цілі 

локалізації, 

глобалізації  

та 
глокалізації 

Цілі 

конвергенції 

та 

неоконвергенції 

Цілі 

глобальної 

економічної  

та іншої 
безпеки 

Міжнародні 

організації 

Генератор/ 

виконувач  

Генератор Генератор/ 

користувач 

Генератор Генератор Генератор 

Регіональні 

об’єднання  

(в т.ч. МРУ/О) 

Генератор/ 

виконувач  

Генератор Генератор Генератор/ 

користувач 

Генератор/ 

користувач 

Генератор/ 

користувач 

Метакорпорації 

та ГМСВ 

Генератор/ 

виконувач  

Генератор/ 

Джерело/ 
Стимул/ 

Перепона 

Генератор/ 

користувач 

Генератор/ 

користувач 

Генератор/ 

користувач 

Генератор/ 

Стимул/ 
Перепона 

Рис. 2.3. Співвідношення цілей процес-об’єктів ГЕВ та каналів реалізації 

режимів ГЕВ 

Джерело: авторська розробка 

 

На поточному етапі вбачається, що метакорпорації певним чином 

розташовуються «out off the box»- трохи осторонь від цілепокладання в межах 

ГЕВ (, або назовні по відношенню до системи прийняття управлінських 

рішень), виконуючи в певні моменти роль вартового пса («watchdog»), 
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спостерігаючи за перебігом процесу та здійснюючі корегувальний вплив за 

необхідності. Це, в свою чергу, ставить під питання необхідність включення 

метакорпорацій, зокрема, та приватного сектора, загалом, в процес прийняття 

рішень щодо ГЕВ шляхом розробки необхідних інструментів та каналів 

впливу. 

Сучасне управління світогосподарськими процесами та глобальною 

економікою, будь то на рівні держави або об’єднання держав, вимагає чіткого 

розуміння наявного інструментарію здійснення такого впливу. В свою чергу, 

глобальне економічне врядування та його інструментарій створюють 

нероздільну єдність. Підмножина можливих інструментів та методів їх 

використання, в комбінації або окремо, формують множину можливих шляхів 

реалізації глобального економічного врядування. Таким чином, вивчення 

останнього неможливе без вивчення та систематизації наявного 

інструментарію реалізації такого врядування.  

Вирішення питання щодо того, які заходи можуть використовуватись та 

використовуються для здійснення глобального економічного впливу, дозволяє, 

по-перше, якісно окреслити предметну сферу досліджень присвячених 

вивченню глобальної економіки, світогосподарських зв’язків, ефективності 

реалізації економічних впливів, розробці їх теоретичних основ, а по-друге 

надає глобальним, глокальним та локальним регуляторам перелік наявних 

засобів управління задля подальшої роботи. 

Незважаючи на те, що терміни «інструмент», «інструментарій» та ін. 

використовують повсякчасно як вітчизняні, так і закордонні дослідники, 

єдиного дослідження присвяченого їх систематизації наразі не існує. 

Найчастіше термін «інструмент» в макроекономічних дослідженнях 

використовується в контексті фіскальної або монетарної політики або 

регулювання зовнішньої торгівлі та інших форм МЕВ [138; 139, c.234; 140]. 

Втім одночасне вживання термінів «інструмент» та «глобальне економічне 

врядування» зустрічається ще рідше, частіше можна зустріти термін 
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«механізм», який має стосунок до міжнародних інституцій та діяльності яку 

вони провадять на міжнародній арені [138].  

Л.М. Григор’єв та О.О. Кудрін [11], в певній мірі наслідковують ці 

надбання та теж розглядають не інструменти, а механізми глобального 

управління, і теж з позиції інституцій (тут- регіональний утворень, об’єднань 

підприємств та ін.). Cтрежнэва М.О, в свою чергу, розглядаючи «глобальне 

управління» виділяє в якості його інструментів «інтеграцію та залучення» 

[141].  

В сучасні економічній літературі доволі часто під «інструментами» 

глобального економічного врядування також розуміють формування нових 

організацій, підписання відповідних угод. В якості прикладу, можна навести 

ГАТТ, як передумову глобалізації міжнародної торгівлі [139]. 

Доволі широко термін «інструмент» використовують в контексті 

діяльності міжнародних організацій, клубів країн. Наприклад, повсякчас 

зазначається, що такі інституції, як G-20 «не мають легітимних інструментів» 

впливу. В цьому контексті під інструментами повсякчас розуміють заходи 

примусу або обов’язку дії [142]. 

Втім, зустрічаються і інші трактування інструментів глобального 

економічного врядування. Доволі інноваційно в довгому переліку можливих 

специфікованих суто до глобального економічного врядування інструментів 

виглядає інструмент економічної дипломатії.  

Варто зазначити, що термінологічно категорії «інструмент» та 

«механізм» не є тотожними. Аналіз того, що наразі розуміють під 

інструментами глобального економічного врядування, та систематизація 

виявлених в результаті такого аналізу інструментів є важливим 

методологічним питанням має проводитися у розрізі різних рівнів управління 

глобальною економікою - від економіки окремих країн, як невід’ємних 

складових загального глобального господарства, регіональних та інших 

інтеграційних економічних угруповань, регіонів світу до глобальної економіки 

в цілому.  
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Варто зазначити, що з огляду на сучасні тенденції світового 

господарювання та його врядування, наразі можна розрізнити інструменти 

орієнтовані на регулювання зовнішньоекономічних відносин в цілому та 

глобального господарювання; на регулювання регіональних та 

міжрегіональних економічних відносин та відносини всередині різноманітних 

інтеграційних об’єднань; та на регулювання економічної ситуації всередині 

окремої країни. Також інструменти формують декілька великих груп в 

залежності від сфери реалізації глобального економічного врядування, як то: 

суто економічні (фінанси, торгівля, регулювання ринків сировини, ринку 

праці, виробництва та ланцюгів створення вартості, конкуренції, скорочення 

бідності та нерівності, виробництва публічних товарів), та сфери 

технологічного та наукового розвитку, які мають безпосередній вплив на 

реалізацію глобального економічного врядування та/або залежать від нього.  

Варто зазначити, що в концепції глобального економічного врядування 

суб’єктом впливу виступає мегарегулятор або над-регулятор з позиції так 

званого rule-maker або rule-shaker, відповідно об’єкти впливу є rule-takerами. 

Інструменти внутрішньої економічної політики в запропонованій парадигмі 

глобального економічного врядування залишені поза аналізом. Хоча, 

безперечно, внутрішня економічна політика відкритої великої країни може 

суттєво впливати на стан глобального господарства в цілому. 

Стосовно врядування ринку капіталу в глобальному вимірі, серед 

основним інструментів можна виділити: використання інструментів 

зовнішньої емісії, наприклад, великими країнами; практик конкурентної 

девальвації [143]; встановлення обмежень на купівлю/продаж валюти; 

управління інфляційними очікуваннями; створення та функціонування 

світових фондових бірж; використання регіональних фінансових угод (RFA), 

розширеного фінансування, кредитів за угодами «стенд-бай», механізму 

прискореного кредитування; надання непільгових кредитів у вигляді гнучкої 

кредитної лінії (FCL), відкриття превентивної кредитної лінії для підтримання 

ліквідності (PLL), механізму розширеного фінансування (EFF) [144, с.278]; 
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використання двосторонніх своп-угод між центральними банками (BSA); 

створення загальних валютних фондів і регіональних кредитно-розрахункових 

установ; формування регіональних резервних валют [145]; використання 

практик нульової процентної ставки та кількісного послаблення [146, с.7]; 

гармонізація податкових систем; реалізація податкової конкуренції [147]  тощо. 

Стосовно врядування торгівлі в глобальному вимірі використовуються 

такі інструменти: механізми СОТ; санкції та торговельні блокади; Конкурентні 

девальвації; податкова конкуренція; компенсаційні заходи; функціонування 

державних експортних агенцій, торгово-промислових палат і т.д. [148]; 

обмеження загального числа організацій (в т.ч. фізичних та юридичних осіб), 

що надають послуги; обмеження організаційно-правових форм, у яких можуть 

створення організації, що надають послуги; обмеження участі іноземного 

капіталу в організаціях, що надають послуги [149] тощо. 

Врядування глобального ринку робочої сили, зокрема, реалізовується 

через провадження практик «Полювання за мізками»; стимулювання освітньої 

міграції; використання міжнародних програм співпраці та мобільності; 

збільшення інвестицій в людський капітал встановлення вимоги до рівня 

освіти/знань мігрантів (в т.ч. знання мови); формування систем передання 

накопичених соціальних внесків на батьківщину мігрантів; розвиток 

аутсорсінгу; стимулювання розвитку підприємництва за рахунок пільгових 

кредитів, знижених ставок оподаткування і т.ін. 

Не останній вплив на врядування ринків сировини в глобальному вимірі 

реалізується ЮНКТАД [150], асоціаціями країн-експортерів, діяльністю 

міжнародних товарних бірж та аукціонів. Функціонування доброчинних 

організацій [151] справляє значний вплив на скорочення рівня бідності в 

глобальному вимірі. На додаткову увагу заслуговує глобальне врядування 

конкуренції, яке стало предметом становлення глобальних корпорацій, 

олігополій і монополій мережевого типу та долучення до цієї конкурентної 

боротьби відносно невеликих і середніх інноваційних компаній [152]. 
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Питання управління кризами та виходу з них, так само як і питання 

економічного розвитку, можна не виносити в окремі сфери глобального 

економічного врядування, так як інструментарій який використовується в 

таких випадках не відрізняється від того, що використовується в інших сферах. 

Відрізняються лише механізми використання таких інструментів. Можна 

зазначити, що кризи та економічний розвиток є не стільки сферами 

глобального економічного врядування, скільки одними з засадничих його 

напрямів. В межах кожного з цих напрямів можуть прийматися рішення щодо 

врядування в окремих сферах. 

В таблиці Г.1 Додатку Г систематизовано сучасний інструментарій 

глобального економічного впливу в залежності від об’єкту цього впливу.  

Відомості, наведені в таблиці, дозволяють стверджувати, що 

інструментарій глобального економічного врядування є достатньо 

різноманітним. Втім, спостерігається певна єдність інструментів спрямованих 

на врядування глобальної економіки в цілому та врядування інтеграційних 

об’єднань та врядування економічної ситуації окремої країни. Інакше кажучи, 

є певна база наявного інструментарію, яка може використовуватись і 

використовується незалежно від рівня врядування. Що стосується врядування 

інтеграційних об’єднань та окремих країн, то тут необхідно додатково 

аналізувати умови функціонування таких об’єднань та здійснення впливу на 

них, так само як і діяльність цих інтеграційних об’єднань та різноманітних 

організацій в контексті формування множини можливих засобів впливу на 

конкретні економіки світу. 

Тут і надалі, під інструментом глобального економічного врядування 

пропонуємо розуміти засіб або спосіб дії або якимось чином анонсованого 

наміру дії, який характеризується цілеспрямованістю, реалізується 

відповідним глобальним економічним актором/суб’єктом ГЕВ та спрямований 

на зміну глобального економічного устрою, глобальної економіки, відповідні 

зміни в регіональних та інших інтеграційних об’єднаннях, регіонах, окремих 

країнах, або на вирішення відповідних завдань, досягнення поставлених цілей. 
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В наступній Таблиці 2.6 запропоновано додаткову класифікацію 

інструментів глобального економічного врядування. Елементи цієї таблиці 

створюють безліч можливих комбінацій інструментів глобального 

економічного врядування, використання яких буде залежати від характеру 

завдання та контексту його виконання. Використання того чи іншого 

інструменту глобального економічного врядування залежить від конкретної 

ситуації, що скалася в певній сфері глобального економічного врядування та 

цілей здійснюваного впливу. 

Таблиця 2.6 

Класифікація інструментів глобального економічного врядування 
За рівнем  

застосування 

Орієнтовані на врядування зовнішньоекономічних відносин в цілому та глобального 

господарювання/ Орієнтовані на врядування регіональних та міжрегіональних 

економічних відносин та відносин всередині різноманітних інтеграційних об’єднань/ 

Орієнтовані на врядування економічної ситуації окремої країни 

За характером 

впливу 

Економічні/ Політичні /Дипломатичні /Науково-технічні /Екологічні /Військові/ 

Правові /Соціально-культурні 

За сферою пливу Економіка /Технологічний та науковий розвиток /Політика та державне управління 

/Військові конфлікти та громадянські війни /Екологія/ Соціальний розвиток/ 

Культура 

За предметними  

сферами ГЕВ 

Розробка стратегій глобального економічного розвитку/ Створення інституційного 

середовища глобальної економіки/ Вирішення криз/Управління регіоналізацією та 

інтернаціоналізацією/ Вирівнювання економічного розвитку країн 

За силою дії М’які/Жорсткі 

За 

правомірністю 

Правомірні/Неправомірні/Формальні/Неформальні/Волюнтаристські 

За характером 

припису 

Наказові/Рекомендаційні/Забороняючі 

За елементами 

управління 

Координаційні/Організаційні/Мотиваційні/Контролю 

За напрямом 

впливу 

Підтримуючі/Розвитку/Стримуючі/Запобіжні/Заперечуючі/Ревізіоністські 

За кількістю 
суб’єктів 

 що 

використовують 

Індивідуальні/Групові/Міжнародні/Інструменти змови 

За напрямом дії Спрямовані на суб’єкт ГЕВ/Спрямовані на об’єкт ГЕВ 

За 

спрямованістю  

інтересів 

Опортуністські/Лояльні/Незалежні/Прихильницькі 

Джерело: розроблено автором 

 

Відповідно, глобальне економічне врядування є більш складною 

економічною категорією, як і його цілі, та потребує подальших досліджень в 

цьому напрямі. 
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Визначення предметних сфер глобального економічного врядування 

(ГЕВ) дозволить якісно виокремити ті царини, які вимагають особливих 

інструментів спрямованої дії задля досягнення цілей економічного розвитку. 

Відповідно, на сучасному етапі розвитку глобальної економіки можливо 

сконструювати схему, що відображає складну систему предметних сфер 

глобального економічного врядування. Причому в якості глобального 

економічного врядування розуміємо, як те, що спрямовано на вирішення суто 

економічних питань, так і те врядування, яке використовує економічний 

інструментарій. Так, ті суб’єкти глобального економічного врядування, які, 

відповідно до засадничих документів, до організаційної форми, до сектору до 

якого належать, прямо не мають на меті здійснення економічного впливу теж 

можуть його реалізовувати. 

В цілому, глобальне врядування повинно бути легким і гнучким, 

дозволяти урядам країн обирати власні методи регулювання. Зауважимо, що 

країни торгують не для того, щоб приносити вигоду іншим, торгівля вигідна 

їм самим. Якщо вигоди розподіляються справедливо в рамках національної 

економіки, державам не потрібні зовнішні правила для підтримки відкритості, 

вони самі будуть робити вибір на її користь. 

Поточна система міжнародних правил намагається блокувати 

економічні заходи, які не пов'язані з політикою “знищити сусіда”. Зокрема, це 

заборони на імпорт генетично модифікованих організмів, використання 

сільскогосподарських  субсидій, промислова політика, слабке фінансове 

регулювання. Такі заходи не можуть зашкодити іншим країнам, витрати 

ляжуть на національну економіку. Уряди застосовують подібні заходи, 

вважаючи, що соціальні та політичні вигоди виправдають втрати. У кожному 

конкретному випадку уряд здатний помилятися. Проте міжнародні інститути 

– не найкращі судді, і навіть якщо вони мають рацію, їх рішенням бракує 

демократичної легітимності. 

В наступній таблиці запропоновано систему предметних сфер 

глобального економічного врядування, які умовно поділено на суто сфери 
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ГЕВ, які зазвичай зазнають точкового цілеспрямованого впливу з боку різних 

суб’єктів ГЕВ, та предметні площини ГЕВ, або ті напрями глобального 

економічного врядування, які мають на меті вирішення комплексних проблем 

та завдань, що постають в результаті функціонування глобальної економіки. 

Відповідно до запропонованої в п. 2.1. системи предметних сфер 

глобального економічного врядування, вони є взаємопов’язаними. В більшій 

мірі це стосується того, як предметні площини ГЕВ, включають в себе 

вирішення комплексу питань, що стосуються різних сфер ГЕВ. Втім, не варто 

забувати і про те, що глобальне економічне врядування здійснюється і в межах 

окремих сфер, більше того, напрям може бути спрямований як на вирішення 

глобальних проблем в цілому, так і на ті, які вирішуються глобальними 

акторами на глокальному (міжнародному, міжрегіональному, регіональному, 

національному) рівні. Відповідні взаємозв’язки зображені в Таблиці 2.7. 

 Таблиця 2.7 

Система предметних сфер глобального економічного врядування 

Предметні площини ГЕВ 
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Економіка:      
Фінанси      
Торгівля      
Ринки праці      
Ринки сировини      
Виробництво та 

ланцюги 
створення 

вартості 

     

Конкуренція      
Скорочення рівня 

бідності та 

нерівності 

     

Виробництво 

суспільних благ 
     

Технологічний 

та науковий 

розвиток 
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Політика та 

державне 

управління 

     

Військові 

конфлікти та 

громадянські 

війни 

     

Екологія      

Соціальний 

розвиток 

     

Культура      

Джерело: авторська розробка 

* в порядку зниження 

ступеню перетину взаємовпливу предметних сфер 

 

В свою чергу під механізмом глобального економічного врядування 

пропонуємо розуміти сукупність організаційних структур, форм та методів 

реалізації врядування та засобів застосування відповідних інструментів.  

Питання безпеки входять у цю схему інструментарію глобального 

економічного врядування прямо в аспектах, що стосуються зменшення рівня 

бідності та нерівності, а також вирішення військових конфліктів та 

громадянських воєн. Однак, у більш широкому сенсі аспект безпеки міг 

виникнути в кожній із запропонованих областей (Табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Аспекти безпеки в ГЕВ 
Об’єкти Приклади 

Економіка: Фінанси та капітал Безпека здійснення міжнародних транзакцій 

Функціонування офшорних берегів 

Вимоги щодо достатності капіталу 

Хеджування та страхування 

Торгівля Сприяння фінансуванню торгівлі 

Безпека харчових продуктів, санітарний та 

фітосанітарний контроль 

Безпека перевезень 

Дотримання митних процедур 

Ринки робочої 

сили 

Захист прав працівників 

Свобода пересування 

Ринки сировини Відсутність тіньових нелегальних ринків  

Виробництво  

та ГМСВ 

Спрощення транспортування товару 

Захист мереж зв'язку 

Конкуренція Антимонопольне регулювання 

Управління недобросовісною конкуренцією 

Скорочення рівня  

бідності та 

нерівності  

Захист прав людини 

Вільний доступ до освіти, охорони здоров’я, робочої 

сили 

найвищий   найнижчий 
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  (продовження таблиці 2.8) 

Економіка: Публічне 

управління 

Вільний доступ до освіти, охорони здоров’я, 

робочої сили 

Забезпечення виробництва необхідних суспільних 

благ  

Технологічний та науковий 

розвиток  

Захист авторських прав 

Контроль за технологічним прогресом 

Політика та публічне  

врядування 

Досягнення стабільності країни, регіону, 

міжнародної політики 

Військові конфлікти  

та громадянські війни 

Уникнення або вирішення конкретних 

конфліктів 

Екологія Управління екологічною безпекою та 

біорізноманіттям 

Соціальний розвиток Забезпечення рівних прав для різних соціальних 

груп 

Уникання статевізму, сексизму тощо 

Культура Збереження культурної спадщини 

Уникнення культурної дискримінації тощо 

Джерело: авторська розробка 

 

Спираючись на визначення концептуального дискурсу глобального 

економічного врядування та його інструментарію та предметних сфер 

розкриємо суб’єктний аспект глобального економічного врядування. 

Звертаючись до глобального економічного врядування, передусім, під 

«економічним» розуміють як те врядування, яке спрямоване на вирішення 

економічних питань, так і те, яке використовує економічні інструменти, а під 

«глобальним» те, що спрямоване на вирішення глобальних завдань, або ж те, 

що здійснюється глобальними акторами. Відповідно побудована структура 

глобального економічного впливу (Таблиця 2.9), що здійснюється суб’єктами 

глобального економічного врядування з позиції їх забезпеченості 

інструментарієм впливу. 

Перш за все характер глобального економічного впливу залежить від 

того, чи метою є економічна мета, а по друге чи наявний інструментарій її 

досягнення. В залежності від цього, а також від того, чи суб’єкт реалізує цей 

вплив і того, чи має він відповідно до організаційних документів, договірних 

його здійснювати, можливо виділити 16 типів здійснюваного впливу, в 4 

випадках це дії конгруентні до того, що суб’єкти ГЕВ мали б здійснювати. 
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Таблиця 2.9 

Багаторівнева структура глобального економічного впливу 

 Мета здійснення економічного впливу 

ТАК НІ 

Наявність відповідного інструментарію Наявність відповідного інструментарію 
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Джерело: авторська розробка 

 

Використання запропонованої структури може бути покладено в основу 

методології диференціації всього різноманіття активностей, що реалізуються 

в сфері глобального економічного врядування, і може в подальшому 

використовуватись в дослідженнях з заданої тематики. 

 

2.3. Дифузія центру глобальної економіки як економічнний 

феномен  

 

Стратифікація, як розшарування, сучасного світового господарства на 

країни, що характеризуються більш істотними темпами економічного 
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зростання, стабільністю економічного поступу, розвитком технічної складової 

національної економіки, більш розгалуженою мережею господарських 

зв’язків з іншими країнами світу, участю в міжнародних організаціях різного 

рівня, та інші країни актуалізує проблему визначення центру глобальної 

економіки в контекст становлення нових режимів глобального економічного 

врядування.  

Розповсюдженим є вживання термінів «економічний центр» та 

«економічна периферія», а зв’язки між ними розглядають в контексті того, що 

периферія є або постачальником сировини та робочої сили, інших факторів 

виробництва для економічних центрів, або ж виступають в якості споживчих 

ринків для них. Відповідно до цього, часто наголошується на тому, що 

економічні центри зацікавлені в певній фіксації зазначеного стану речей, 

поглибленні диспропорції в рівнях економічного розвитку між центром та 

периферією. На противагу ним, прихильники концепції глобалізації 

стверджують, що така консервація неможлива принаймні в силу того, що 

наразі, наприклад, фізичні кордони втрачають свою обмежувальну функцію в 

управлінні перетоком факторів виробництва та готових товарів між країнами 

світу. Частково це пов’язано з все більшою інформатизацією усіх сторін 

життя, частково - з все більшою уніфікацією правил і процедур, що регулюють 

економічні відносини всередині країн, або навіть завдяки повному усуненню 

бар’єрів для здійснення зовнішньоекономічних операцій. Останнє, передусім, 

викликано прагненням окремих країн до полегшення умов здійснення 

зовнішьноекономічної діяльності. За таких умов економічні агенти вільні 

реалізовувати свій господарський інтерес в тих країнах, де максимізується 

економічна вигода від їх діяльності. В свою чергу відповідні контрагенти теж 

зацікавлені в пошуку таких учасників міжнародного ринку, співпраця з якими 

була б виправданою. 

Інакше кажучи, навіть за відсутності кооперації на міждержавному рівні, 

на сучасному етапі розвитку світового господарства та суспільства, 

міжнародне співробітництво відбувається на рівні окремих індивідів або 
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компаній, або їх комбінації. Яскравим прикладом цього є співробітництво в 

межах мереж глобальної економіки. Варто наголосити, що в результаті такого 

взаємовигідного співробітництва природно відбувається обмін, як мінімум, 

знанням та практикою здійснення певного виду діяльності, або іншими 

нематеріальними активами, наприклад: залучення до нового кола комунікації, 

вихід на нові ринки та знайомство з іншими учасниками світового 

господарства. Звісно, масштаби такого обміну знову ж таки можуть різнитися 

в силу того, в якій сфері і якою мірою замовник готовий та мотивований 

здійснювати таку кооперацію. 

Роблячи такий висновок логічно зробити декілька припущень. 

По-перше, вдається що наразі глобальний економічний центр, який є 

суб’єктом економічної сили,— це не просто країна, як було прийнято думати 

раніше, а окремі економічні агенти/актори різного виду та рівня 

організованості. Тобто, можна припустити, що економічна влада 

перерозподіляється між учасниками міжнародного обміну одночасно і 

горизонтально, і вертикально. Так, вона ієрархічно перерозподіляється згори 

вниз - з рівня держави або об’єднання держав, бізнесу до рівня економічного 

агента-підприємця або фізичної особи - виконавця тієї чи іншої операції. За 

певних умов, можна стверджувати і те, що першоджерелом влади виступає 

саме економічний агент-підприємець або фізична особа і тоді влада 

перерозподіляється в протилежному напрямку - знизу догори. Відповідно, 

такий економічний агент наділяє владою підприємство, місцеве або 

регіональне утворення, країну і на рівні країни або особисто впливає на інших 

учасників світової економіки, що ієрархічно розташовані на рівень вище, або 

опосередковано. 

Варто зауважити, що в окреслених випадках можна припустити, що 

природа такої влади різниться в залежності від окремого джерела влади, що 

розглядається, втім це не заперечує можливості взаємного підсилення цих 

різних видів «влад». 
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По-друге, якщо стверджується, що перерозподіл влади має місце як 

всередині країни, так і між окремими учасниками світового господарства, то 

влада має розглядатися як динамічний феномен, за алегорією з фізичною 

теорією, як хвиля певного виду, що продукується певним центром та змінює 

географію свого перебування, втрачаючи свою силу за умови настання одних 

факторів або, навпаки, зміцнюючись в силу інших. Під такими факторами 

мається на увазі дія тих, фізичних, регулятивних або суто економічних 

обмежень, про які згадувалось раніше.  

Однак, варто виділити і інші фактори, які безпосередньо не пов’язані є 

окресленою групою, а є їх певним синтезом, продуктом. Так, скоріш за все, в 

цілому світове господарство може розглядатися як мережа взаємопов’язаних 

економічних центрів. В цій мережі економічний центр є осередком збурення. 

Спродукована ним економічна хвиля затухає по мірі зсуву від центру. Проте 

«зіштовхуючись» з силою, що спродукована іншим центром, вона може 

набути нових якісних характеристик, і таким чином, буде створений новий 

економічний центр на перетині взаємодії цих сил. Тобто в сучасних умовах 

цілком вірогідним і природнім виглядає наслідування економічної влади 

окремими учасниками ринку. Інакше кажучи, динамічна природа економічної 

сили або влади надає певної динаміки економічній карті світового 

господарства, що в свою чергу підсилює невизначеність здійснення 

господарської діяльності, втім і відкриває нові можливості для учасників 

глобальної економіки. 

На сучасному етапі розвитку світового господарства глобальні ринки в 

переважній більшості є доволі стратифікованими та такими, на яких одні 

гравці відіграють більшу роль, а інтереси інших є менш представленими. 

Перші зазвичай демонструють стабільні темпи економічного розвитку, які, 

зокрема, забезпечуються впровадженням у виробництво новітніх наукових 

розробок, успішною диференціацією зовнішньоекономічних зв'язків, є 

широко представленими в різноманітних міжнародних організаціях. 
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Наслідуючи деяких науковців можна стверджувати, що центрами 

зазвичай вважається широке коло країн/міст, що по суті є великими 

виробниками товарів або послуг, економічна периферія навпроти забезпечує 

ці виробничі процеси факторами виробництва та/або є споживачем 

відповідних товарів та послуг.  

Проблемним аспектом при цьому підході є те спостереження, що явно 

або неявно, свідомо або підсвідомо більшість економічних центрів зацікавлено 

в консервуванні такого стану речей. Наслідком цього є поглиблення існуючої 

економічної диспропорції між країнами. Проте, серед затверджених цілей 

діяльності більшості міжнародних організацій, в яких найбільш суттєвим є 

представництво саме розвинених країн, є, навпроти, усунення таких 

дисбалансів, як запорука загальній світовій стабільності. Механізми реалізації 

досягнення відповідних цілей варіюються від нормотворчого процесу- від 

зняття обмежень на потоки готової продукції, капіталу, до фінансування 

інституційних перетворень та модернізації виробництва у відносно менш 

розвинених країнах. 

Проте, досягнення такого стану речей, за якого всі країни досягнуть 

єдиного рівня розвитку принаймні наразі виглядає утопією. Задля цього країни 

мали б володіти однаковою кількістю існуючих ресурсів, і якщо зростаюча 

мобільність робочої сили знімає гостроту проблеми з забезпеченням 

людськими ресурсами, то кількість природних ресурсів є більш-менш наперед 

заданою, а їх рух- більш ускладненим. Тому подолання ресурсної залежності 

є важливим кроком у напряму економічного зміцнення. В іншому випадку 

зрівняння передумов до економічного зростання означає також перерозподіл 

накопиченого капіталу- втім, не слід забувати, що примусовий перерозподіл 

також неможливий. 

Підсумовуючи, глобальна економіка, виходячи з постулатів сучасної 

економічної теорії, перебуває в стані динамічно-статичної рівноваги, коли 

головні економічні актори залишаються незмінними напротязі доволі великих 

проміжків часу. Найбільш прийнятними в цьому контексті є проміжки 
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довжиною в 15-25 років, які вписуються в цикли Кузнеця. Звісно з 

пришвидшенням НТП довжина цих циклів буде скорочуватись. 

Визначення терміну «економічний центр» глобальної економіки, а 

також систематизація факторів, що використовуються при його описі, 

дозволяють отримати якісне уявлення щодо існуючих економічних центрів, їх 

впливу на інших економічних агентів та допомогти в побудові методології 

прогнозування зміни диспозиції основних глобальних економічних гравців. 

Варто зазначити, що наразі одночасно використовуються терміни 

«економічний центр», «економічна сила» і т.п. Теоретично відповідні категорії 

були впроваджені І. Валлерстайном в його світсистемному підході. Окремі 

спроби дослідити відповідні питання були здійснені С. Радзієвською, О.О. 

Джаліловим, Г.Мерніком, Д. Русаком та іншими. Втім, ні поміж зазначеними 

теоретиками, ні поміж іншими дослідниками наразі немає консенсусу щодо 

визначення «економічного центру» глобальної економіки. Існування такої 

прогалини гальмує дослідження пов'язані з функціонуванням цих центрів як 

осередків глобального економічного врядування та ускладнює порівняння 

результатів отриманих різними дослідниками.  

Систематизація та аналіз різних підходів до визначення глобального 

«економічного центру» та вироблення єдиного тлумачення цієї категорії є 

важливим теоретичним завданням з огляду на дослідження системи 

глобального економічного врядування в сучасних умовах.  

Результати попередніх досліджень, присвячених виробленню терміну 

«економічний центр» стосовно глобальної економіки та споріднених до нього 

термінів, систематизовано в наступній таблиці (Таблиця 2.10). 

Таблиця 2.10 

Систематизація визначень загальної категорії «економічного центру» в 

глобальній економіці 

Термін Визначення Об'єкт 

спостереження 

Джерело 

економічний 

центр  

— це місце через які проходять 

основні економічні потоки  

країна Івасів Б., Комар 

В. [162, с.105] 
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 (продовження таблиці 2.10) 

центр економічного 

тяжіння (центр 

економічної 

гравітації) 

роблять суттєвий внесок у 

зростання ВВП 

країна/місто  Дубєнский 

В. [163] 

центр світового 

 господарства 

ті регіони та країни, що займають 

визначну частку в світових 

економічних потоках 

регіон, країна Солонінко К. 

[164, с.211] 

ядро (центр) 

високорозвинутих 

країн 

характеризуються високим рівнем 

технологічного розвитку і 

високими стандартами життя 

населення і формують так званий 

«золотий мільярд».  

країна Радзієвська 

С. [165] 

 

центри управління США, ЄС, Китай, Росія країна  Шкодіна І. 

[166]  

центри впливу -зони поширення валюти регіон Холсміт Дж., 

Лієтар  Б. 

[167] 

центри економічної 

активності 

-регіони, що задають темп усьому 

регіону та окремим країнам щодо 

загальноекономічного та 

інтеграційного розвитку 

регіон Джалілов О.  

[168] 

глобальні центри 

світового розвитку 

виробляють світову політику регіональні 

об'єднання  

Юрчишин В.  

[169] 

світові центри сили складають людський, фінансовий, 

енергетичний та військовий 

ресурси 

в т.ч. РФ, ЄС,  

країни 

Близького 

Сходу, 

незалежні 

фінансові 

актори, ТНК 

Мерніков Г. 

[170] 

Джерело: систематизовано автором 

Результати аналізу систематизовані в вищенаведеній таблиці 

дозволяють зробити такі висновки: 

по-перше, в поточних дослідженнях в якості економічного центру 

частіше за все розглядають країни/міста, серед яких найчастіше згадують 

США, Китай, ЄС, Японію, або ж глобальні міста, втім, окремі автори 

відзначають і роль регіонів в глобальній економіці та її врядуванні; 

по-друге, акценти в термінах є доволі різноманітними-«управління», 

«ділова активність», «розвиток», «сила», «тяжіння», що ускладнює певним 

чином вироблення єдиного терміну та його тлумачення;  

по-третє, незважаючи на те, що незаперечною є роль 

мультинаціональних корпорацій (МНК), глобальних мереж створення 
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вартості та мегарегіональних утворень в глобальній економіці, як окремі 

економічні центри вони не так давно розглядаються в дослідженнях. Втім, 

значна частка авторів зазначає, що глобальна економіка характеризується 

наявністю декількох центрів економічної сили, якими подеколи виступають 

цілі регіони. Безумовно, це є кроком уперед на шляху до розуміння 

мультиваріативності функціонування світового господарства в результаті 

існування декількох центрів глобальної економіки. 

Зважаючи на перелічене, при описі структури глобальної економіки 

можна запропонувати використовувати наступний термін та його наступне 

визначення: «центр глобальної економіки (ЦГЕ)— це глобальний актор, який 

на протязі тривалого проміжку часу займає суттєву частку в світових 

економічних потоках, робить істотний внесок в зростання світового ВВП, 

здатний суттєво впливати на світову політику та наділяє економічних агентів, 

що провадять свою господарську діяльність пов’язану з ними, додатковими 

можливостями на світовій арені». Згідно з цим визначенням, такі форми 

мережевого глобального господарювання та врядування, як ГМСВ та МРУ/О 

є центрами глобальної економіки. 

Попередньо було надане якісне визначення ЦГЕ. Серед кількісних 

характеристик, що використовуються в контексті вживання вищезазначених 

споріднених термінів, автори часто використовують наступні показники 

(Таблиця 2.12): 

Таблиця 2.12 

Показники, що використовуються для характеристики чи опису 

економічного центру 

Показники Автор 

частка ВВП в світовому ВВП 
частка в обсязі світових потоків товарів 
частка в обсязі світових потоків капіталу 
частка в обсязі світового інтелектуального потенціалу 
частка в обсязі виробництва високотехнологічної продукції  
в світовому обсязі виробництва 

О. Мельник [171]  

частка в обсязі світового промислового виробництва  
частка в обсязі виробництва сільськогосподарської продукції 
частка світових золотовалютних резервів 
обсяги трудових та сировинних ресурсів  

К. Солонінко  
[164, с.211-213] 
 



142 

                                                                (продовження таблиці 2.12)  

наявність інструментів впливу — господарських, законотворчих, 

дипломатичних, військових 

Г. Мерніков [170] 

 

місце країни в рейтингу глобальної конкурентоспроможності Ходжаян А.О. [172]  

Джерело: систематизовано автором 

 

Тільки деякі автори, як то Г. Мерніков, пропонують для опису та оцінки 

економічних осередків використовувати наявність інструментів впливу на 

інші країни, втім він не надає методику оцінки сили відповідного впливу.  

Варто окремо систематизувати фактори, які призводять до змін у 

відповідних показниках, що використовуються при аналізі та описі 

функціонування ЦГЕ. В свою чергу, вони мають бути поділені на структурні 

та спекулятивні. Перші призводять до істотних змін в балансі економічних сил 

глобального господарства, інші спричиняють незначні/значні флуктуації по 

відношенню до поточного розподілу глобальної економічної влади з 

поверненням до вихідної точки коливання. 

В якості структурних факторів можна запропонувати наступні 

розглядати такі, що трансформують структуру глобальної економіки, 

призводять до суттєвих сталих змін, висувають на авангард глобальної 

економічної сцени нових гравців. Відповідні структурні фактори можна 

систематизувати відповідно до окремих категорій: економічних, 

технологічних, демографічних та інших (Таблиця 2.13). 

Таблиця 2.13 

Структурні фактори впливу на формування та діяльність ЦГЕ 

Категорії 

факторів 

Фактори Показники, що характеризують 

фактори 

Економічні Завершення або початок 

відповідного економічного 

циклу 

Динаміка ВВП та інших 

макроекономічних показників 

Технологічні НТП всередині 

країн/регіону 

Кількість наукових розробок в рік, в т.ч. 

окремо інноваційних 

Демографічні 

 

Зміни в демографічному 

стані країн/регіонів 

Природній приріст населення, міграція 

трудових ресурсів, зміна освітньої 

структури населення 

Ресурсні Відкриття запасів 

природних ресурсів 

Збільшення/зменшення видобутку 

існуючих ресурсів, кількість відкритих 

родовищ 
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    (продовження таблиці 2.13) 

Соціальні, 

політичні, 

екологічні 

Тривала соціальна 

нестабільність, військові 

конфлікти, 

епідемії та екологічні катастрофи 

Факт відповідного явищу та 

його тривалість в роках 

Джерело: авторська розробка 

 

Спекулятивні фактори, в свою чергу, більше впливають на розподіл 

економічних важелів врядування глобальної економіки між існуючими 

центрами глобальної економіки. Відповідні система спекулятивних факторів 

запропонована в Таблиці 2.14). 

Таблиця 2.14 

Спекулятивні фактори впливу на формування та діяльність ЦГЕ 

Категорії 

факторів 

Фактори Показники, що характеризують фактори 

Ресурсні Коливання світових 

цін на природні 

ресурси 

Дисперсія світових цін на нафту, природний 

газ, залізну руду та інше на протязі року 

Економічні 

 

Коливання валютних 

курсів 

Дисперсія курсу національної валюти відносно 

до долара США на протязі року 

Пришвидшення 

потоків капіталу 

Темпи зростання імпорту довгострокового 

(ПІІ) та короткострокового капіталу 

(портфельні інвестиції, короткострокові 

кредити), рік до року 

Надання офіційної 

допомоги 

Обсяги офіційної допомоги в млрд.дол.США 

Технологічні Оновлення основного 

капіталу 

Обсяги інвестицій в основний капітал 

Демографічні Маятникова та 

сезонна міграція 

Кількість відповідних мігрантів 

Джерело: авторська розробка 

 

Підсумовуючи, маємо триєдність визначення ЦГЕ, показників, що 

характеризують ЦГЕ, та чинників, що впливають на формування показників 

на тому чи іншому рівні. Найбільш цікавим завданням, після систематизації 

показників та чинників, виглядає розробка методології дослідження 

кількісного впливу чинників на окремі показники та на інтегральні індекси, 

що визначають ЦГЕ. 

Незважаючи на складність питань глобального економічного розвитку, 

ролі різних економічних суб'єктів у цьому процесі, їх трансформації та впливу 
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на світову економічну архітектуру з теоретичної, практичної та емпіричної 

точок зору, систематизованого підходу до дослідження вищезазначених 

питань все ще не існує. Попереднє визначення ЦГЕ акцентує активну суть 

функціонування ЦГЕ. Іншими словами, ЦГЕ здебільшого розглядається в 

дослідженнях як суб'єкт глобальної економіки. Однак, за принципом 

діалектики, ЦГЕ одночасно є об'єктом, принаймні, протидії впливам країн на 

нього. Це вірне спостереження, навіть незважаючи на той факт, що, 

приймаючи участь у глобальній економічній взаємодії, він є об'єктом 

останньої за визначенням. Проте масштаби, напрями і ефекти вхідних та 

вихідних впливів ЦГЕ можуть не збігатися і, власне, по факту не збігаються. 

Врешті-решт, постійне безперервне залучення різних економічних 

суб'єктів до глобальних економічних зв'язків, дій та протидій, а також 

внутрішніх впливів безперервно формують глобальний економічний простір, 

формують та переробляють його архітектуру, визначають місце країн і 

регіонів у ньому. 

Миттєва конфігурація архітектури в період t, таким чином, буде 

залежати від якісних та кількісних характеристик впливів ЦГЕ на «притік» та 

«відтік» у ti, (i = [1, ∞]) періодах та «внутрішніх джерел економічної 

потужності» у періоди t та ti (i = [1, ∞]). У деяких випадках більш віддалені в 

часі дії мають менший вплив на сучасну форму глобальної економічної 

архітектури. Це не зовсім так, наприклад для ПІІ, коли повний ефект від 

капіталовкладень спостерігається лише після певного проміжку часу. 

Таблиця 2.15 представляє собою спробу систематизувати основні 

фактори, які можуть впливати на миттєву форму глобальної економічної 

архітектури. Основна логіка полягає в наступному: в період t деякі ЦГЕ мають 

специфічні характеристики, які трансформуються у відтік з та надходження до 

ЦГЕ в період t + 1, потім в період t + 2 характеристики ЦГЕ змінюються під 

впливом процесів в період t + 1, так, наприклад, притік до ЦГЕ з боку периферії 

може змінити джерела економічної сили ЦГЕ, що, в свою чергу, трансформує 

притоки до та відтоки з ЦГЕ в період t + 3. 
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Таблиця 2.15 

Логічна рамка впливу ЦГЕ на глобальний економічний розвиток 

та архітектуру глобальної економіки 

 Вхідні впливи ЦГЕ 

Т
р

а
н
сф

о
р
м

а
ц
ія

 
п
р
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т
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в 
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Г
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 (

п
о
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 т
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р
м

а
ц
ії

 2
) 

 

Вихідні впливи ЦГЕ 

Економічні Імпорт товарів та послуг до ЦГЕ Експорт товарів і послуг з ЦГЕ 

Імпорт ПІІ до ЦГЕ Експорт ПІІ з ЦГЕ 

Імпорт портфельних інвестицій 

 в ЦГЕ 

Експорт портфельних інвестицій з ЦГЕ 

Імпорт грошових переказів у ЦГЕ Експорт грошових переказів з ЦГЕ 

Імпорт джерел кредитування до ЦГЕ Експорт кредитних джерел з ЦГЕ 

Імміграція до ЦГЕ Еміграція з ЦГЕ 

Імпорт коливань надходжень валюти 

до ЦГЕ 

Експорт коливань відтоку валюти з 

ЦГЕ 

Політичні Імпорт політичних норм та політики, 

 в т.ч. економічні до ЦГЕ 

Експорт норм та політики, в т.ч. 

економічних з ЦГЕ 

Екологічні 

 

Імпорт деструктивних та 

конструктивних екологічних впливів 

на ЦГЕ 

Експорт деструктивних та 

конструктивних 

екологічних впливів з ЦГЕ 

Соціальні  

та культурні 

Імпорт соціальних впливів та 

культурних цінностей до ЦГЕ 

Експорт соціальних впливів та 

культурних цінностей з ЦГЕ 

НДДКР Імпорт знань та технологій до ЦГЕ Експорт знань та технологій до ЦГЕ від 

ЦГЕ 

Джерела та причини появи надходжень до та відтоку з ЦГЕ 

 Причини появи притоків до ЦГЕ 

Т
р
а
н
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о
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м

а
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ія
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ж
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 т
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Е
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сф
о

р
м

ац
ії

 1
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Причини появи відтоків з ЦГЕ 

Економічні Відсутність виробництва конкретних 

товарів та послуг 

Надмірне виробництво конкретних 

товарів і послуг 

Відсутність внутрішніх заощаджень Надлишок внутрішніх заощаджень 

Слабкий фінансовий ринок Сильний фінансовий ринок 

Дефіцит робочої сили в конкретних 

економічних сферах 

Надмірна робоча сила в конкретних 

економічних сферах 

Високий ступінь залежності від 

іноземної валюти 

Низький ступінь залежності від 

іноземної валюти 

Слабкий розвиток виробництва та 

диверсифікації 

Хороші перспективи виробництва 

Слабка ресурсна база (вода, ґрунт, 

повітря, енергія, джерела корисних 

копалин тощо) 

Достатня ресурсна база (вода, ґрунт, 

повітря, енергія, джерела корисних 

копалин тощо) 

Політичні Слабка правова база та інститути Сильна правова база та інститути 

Екологічні 

 

Високий рівень забрудненості 

повітря, ґрунту, води тощо 

Відсутність механізмів управління 

екологічною безпекою 

Низький рівень забрудненості повітря, 

ґрунту, води тощо 

Наявність механізмів управління 

екологічною безпекою 

Соціальні та 

культурні 

Соціальні та культурні заворушення Сприятливе та ефективне 

функціонування соціальної та 

культурної сфери 

НДДКР Відсутність необхідних знань та 

технологій 

Надлишок необхідних знань та 

технологій 

Джерело: авторська розробка 

 

Отже, в основному існує два типи перетворень, які можна назвати 

"трансформаційними скриньками": поле трансформації 1, коли джерела та 

причини надходження та відтоку перетворюються на надходження та відтоки 
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ЦГЕ, і поле трансформації 2, коли, навпаки, надходження і відтоки змінюють 

характеристики ЦГЕ. 

Є два моменти, які слід окремо зазначити. Перший— надходження до 

ЦГЕ та їх причини (ймовірність їх існування, якщо бути більш конкретними) 

є менш передбачуваними, ніж відтоки з ЦГЕ та їх причини. Можна 

припустити, що ЦГЕ здатні створювати та керувати вхідними впливами у разі 

потреби. Друге специфічне зауваження стосується того, що існування 

вихідних впливів ЦГЕ буде залежати від відповідних об'єктивних або штучно 

вироблених ззовні потреб глобальних та глокальних суб’єктів.  

Сучасна світова економіка характеризується відносною нерівністю країн 

та регіонів, які, беручи участь у глобальних економічних відносинах, будучи 

частиною глобальних економічних мереж, утворюють глобальну економічну 

архітектуру. Теоретично відповідні питання обговорювались у роботах таких 

відомих зарубіжних та вітчизняних авторів, як: Валлерстайн із його системним 

підходом, С. Сміт який розробляв теорії "неоколоніалізму", В. Базилевич, А. 

Філіпенко тощо. 

Підсумовуючи, існує два типи трансформацій, які можна назвати як 

«трансформаційні скриньки», які відбуваються в сучасному глобальному 

економічному розвитку: скринька трансформації 1, коли джерела та причини 

надходження до та відтоку з ЦГЕ перетворюються на надходження до та 

відтоки з ЦГЕ, та трансформаційна скринька 2, коли, навпаки, надходження та 

відтоки змінюють характеристики ЦГЕ і, таким чином, змінюють миттєві 

позиції суб'єктів глобальної економіки з точки зору їх економічного розвитку, 

здатності впливати на інших економічних агентів та глобальну економіку в 

цілому. 

Далі варто розробити відповідні показники, індикатори та механізми для 

кожного відповідного впливу, які підлягають опису, оцінці та вимірюванню. 

В Таблиці 2.16 Додатку узагальнено такий перелік можливих показників. Тут 

пропонуємо розглянути економічну складову впливу ЦГЕ. 
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Таблиця 2.16. 

Вплив ЦГЕ на глобальний економічний розвиток та його архітектуру: 

система показників  

 Вплив ЦГЕ на 

вихідні /вхідні потоки 

Показники 

Економіка 

 

 

 

 

 

 

 

Експорт до/Імпорт з товарів  

та послуг ЦГЕ 

 

Загальна вартість товарного експорту з/ імпорту до ЦГЕ 

Загальна вартість експорту з/ імпорту до послуг ЦГЕ 

Частка товарного експорту з/ імпорту до ЦГЕ  

з якоїсь країни 

Частка експорту з/ імпорту до послуг  ЦГЕ з якоїсь країни 

Експорт до/Імпорт з в ЦГЕ 

 

Відтік/Приплив ПІІ ЦГЕ 

Частка відтоку/притоку ПІІ до ЦГЕ з деяких країн 

Кількість підприємств із ПІІ 

Експорт до/Імпорт з  

портфельних інвестицій в  

ЦГЕ 

Відтік/ Надходження портфельних інвестицій до ЦГЕ 

Частка відтоку/притоку портфельних інвестицій до ЦГЕ 

 з якоїсь країни 

Експорт до/Імпорт з 

 грошових переказів в ЦГЕ 

 

Відтік/Приплив грошових коштів до ЦГЕ 

Частка відтоку/надходжень грошових переказів ЦГЕ 

 до/з якоїсь країни 

Експорт до/Імпорт з 

 джерел кредитування до  

ЦГЕ 

Кредитний відтук/ Кредитні надходження до ЦГЕ 

Частка відтоку/надходжень кредитів до/з ЦГЕ з  

якоїсь країни 

Еміграція до/Імміграція з 

 ЦГЕ 

Загальна кількість емігрантів/іммігрантів за  

відповідний період 

Експорт до/Імпорт з  

коливань обсягу валюти ЦГЕ 

 

Рівень залежності вітчизняної економіки від  

іноземної валюти 

Рівень залежності іноземної економіки від  

національної валюти 

Частка вітчизняних/ іноземних джерел кредитування 

 в банківській системі 

Політика 

 

Експорт до/Імпорт з  

політичних норм та політики, 

 в т.ч. економічні до ЦГЕ 

 

Кількість підписаних економічних договорів  

із зарубіжними контрагентами 

Кількість політичних конфліктів із  

закордонними контрагентами 

Факти економічних війн із зарубіжними контрагентами 

(економічні блокади деяких товарів чи послуг) 

Екологія 

 

Експорт до/Імпорт з  

поганих та хороших 

 екологічних впливів в ЦГЕ 

 

Факти екологічних катастроф та катастроф на кордоні  

з іншими країнами 

Виплати здійснені/отримані за протоколом Кіото 

Розташування потенційно небезпечних  

підприємств на кордоні з країною 

Соціум  
та 

культура 

Експорт до/Імпорт з  
соціальних впливів  

та культурних 

цінностей до ЦГЕ 

Наявність спільних культурних програм 
Обсяги еміграції/ імміграції з/до ЦГЕ до/з країн  

з іншою культурою 

НДДКР Експорт до/Імпорт з  

знань та технологій до ЦГЕ 

 

Частка експорту/імпорту інноваційної продукції  

в загальному обсязі імпорту до ЦГЕ 

Джерело: авторська розробка  

*повна версія міститься в Додатку Д 

Джерелами та причинами зазначених процесів є системні або тимчасові 

дисбаланси та нерівномірності економічного розвитку, проблеми в соціальній, 
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політичній сферах, тощо. Відповідні причини можна представити у вигляді 

наступної Таблиці 2.17. 

Таблиця 2.17 

Джерела та причини виникнення притоку та відтоку 
 Причини виникнення притоків 

до ЦГЕ 

Причини виникнення відтоку з 

ЦГЕ 

Економічні Відсутність виробництва конкретних 

товарів та послуг 

Відсутність внутрішніх заощаджень 

Слабкий фінансовий ринок 

Дефіцит робочої сили в конкретних 

економічних сферах 
Високий ступінь залежності від 

іноземної валюти 

Слабкий розвиток виробництва та 

диверсифікації 

Слабка ресурсна база (вода, ґрунт, 

повітря, енергія, джерела корисних 

копалин тощо) 

Надмірне виробництво конкретних 

товарів і послуг 

Надлишок внутрішніх заощаджень 

Сильний фінансовий ринок 

Надмірна робоча сила в конкретних 

економічних сферах 
Низька залежність від іноземної валюти 

Хороші перспективи виробництва 

Гарна ресурсна база (вода, ґрунт, 

повітря, енергія, джерела корисних 

копалин тощо) 

Політичні Слабка правова база та інститути Сильна правова база та інститути 

Екологічні 

 

Високий рівень забрудненості повітря, 

ґрунту, води тощо 

Відсутність механізмів управління 

екологічною безпекою 

Низький рівень забрудненості повітря, 

ґрунту, води тощо 

Наявність механізмів управління 

екологічною безпекою 

Соціальні та 

культурні 

Соціальні та культурні заворушення Сприятливе та ефективне 

функціонування соціальної та 

культурної сфери 

НДДКР Відсутність необхідних знань та 
технологій 

Надлишок необхідних знань та 
технологій 

Джерело: авторська розробка 

 *повна версія міститься в Додатку Ж 

 

У Таблиці Ж.1 Додатку Ж  міститься перелік кількісних та якісних 

показників, проксі для яких наявні в Базі даних Світового банку та інших 

джерелах. Метою цієї специфікації є досягнення необхідного рівня 

узгодженості серед ЦГЕ, який би був проаналізований за допомогою 

розробленої методології.  

Як правило, існують суперечливі погляди щодо оцінки ролі ЦГЕ у 

глобальній економіці. Загально відомо, що економічна глобалізація несе в собі 

переваги та недоліки для економічних контрагентів. Серед переваг - більш 

глибока спеціалізація та співробітництво, збільшення обсягів світового 

виробництва, зростання рівня зайнятості тощо. З іншого боку, ці позитивні 

результати економічної глобалізації в більшості випадків розподіляються 
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нерівномірно. Зрештою, це призводить не до загальної справедливості, а до 

поглиблення нерівності між країнами, регіонами та навіть континентами, що, 

як правило, вважається головним недоліком економічної глобалізації. 

У цьому контексті окрему цінність несе розгляд соціально-економічної 

відповідальності економічних суб'єктів, які сприяють таким змінам або 

викликають їх. Спроби здійснити відповідний аналіз зробили Шавшуков В. 

[173] та Буклемішев О. та Данилов Ю. [174], хоча вони не дотримувались 

логіки аналізу вигод та витрат, скоріше обговорювали позитивні та негативні 

риси функціонування “економічних лідерів” та застосовували поняття “рента 

за лідерство”. 

Насправді, нині дискусії щодо відповідальності ЦГЕ перенесені в 

практичну площину. Частіше за все, ЦГЕ звинувачують у соціальних, 

політичних та економічних кризах, які перетікають у різних куточках Світу. У 

більшості випадків ці ЦГЕ вимушені прямо чи опосередковано платити за 

вирішення цих криз витрачаючи власні кошти, персонал або час. Постає 

питання щодо того, яким чином балансуються витрати та переваги від факту 

функціонування в ролі ЦГЕ. Першим кроком у цьому напрямі є аналіз витрат 

і вигод від існування в якості ЦГЕ та функціонування в якості ЦГЕ. 

Почнемо з систематизації витрат і вигод від існування ЦГЕ як діючої 

одиниці світової економіки (Таблиця 2.18). 

Таблиця 2.18 

Аналіз витрат і вигод існування та функціонування ЦГЕ  

Витрати Вигоди 

Витрати, пов'язані з усуненням негативних наслідків 

економічної кризи 

-Світ; -регіональний рівень; -локальний рівень 

Більш високий рівень життя 

Витрати, пов'язані з усуненням негативних наслідків 

соціальних криз або криз на релігійний основі 

-Світ; -регіональний рівень; -локальний рівень 

Вищий рівень зайнятості 

Витрати, пов'язані з усуненням негативних наслідків 

військових заворушень 

-Світ; -регіональний рівень; -локальний рівень 

Домінування над усіма типами 

ринків: (споживчі ринки; 

товарні ринки; фінансові ринки; 

валютні ринки) 

Витрати, пов'язані з усуненням негативних наслідків 

екологічних катастроф та змін 

-Світ; -регіональний рівень; -локальний рівень 

Більш високий рівень захисту 

інтелектуальної власності та 

інноваційного виробництва 



150 

 (продовження таблиці 2.18) 

Більш високий рівень забруднення повітря, ґрунту, 

води 

Нижчий рівень чутливості до  

зовнішніх економічних впливів 

Необхідність управління легальною та нелегальною 

імміграцією 

Розширені можливості 

управління ризиками, більш 

надійні резерви 

Зрушення в соціальній та віковій структурі населення Можливість проведення 

незалежної  

сталої економічної політики 

Існували можливості різного роду "економічних 

бульбашок" через зміни у структурі виробництва, 

наприклад, зростаюча роль третинного сектора  

Можливість впливати на інших  

економічних 

суб'єктів (країни, компанії, 

домогосподарства) на користь 

ЦГЕ 

Тенденція до монополізації більшості сфер 

економічної діяльності 

Можливість створення 

виробничих  

мереж, що виходять за межі 

ЦГЕ та сприяють зменшенню 

обсягів 

внутрішньої шкоди 

виробництва 

Невідповідність темпів зростання інновацій та 

кількості кваліфікованої робочої сили, здатної 

працювати з відповідною продукцією, інерційність 

освіти 

 

Джерело: авторська розробка  

 

Затінена область являє собою ту частину витрат, яка є предметом 

декількох припущень: 

- глобальна/регіональна/локальна економіка перебуває в кризовому 

стані; 

- ЦГЕ виступають в якості контрагента відповідної кризи або, в 

більшості випадків, зацікавлені або зобов’язані брати участь у позитивному 

вирішенні кризи через інституціоналізацію місця ЦГЕ у глобальній економіці, 

наприклад через участь в різних міжнародних організаціях та блоках або через 

наявність геополітичних інтересів. Таким чином, не обов'язково, ці види 

витрат мають місце. 

Незатінені ділянки Таблиці 2.18 є природними наслідками 

функціонування ЦГЕ, які можна спостерігати в більшості випадків. 

Можна підсумувати, що витрати та вигоди від існування та 

функціонування ЦГЕ охоплюють різні аспекти: економічний, соціальний, 
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політичний, екологічний, правовий. Крім того, нетіньові витрати можуть бути 

покриті або скеровані відповідним використанням вигод. Тому навіть якщо 

вигод недостатньо для покриття усіх витрат одночасно, вони можуть бути 

використані і фактично використовуються в якості ефективних інструментів 

для компенсації витрат.  

Відповідні висновки, схоже, не стосуються країн, які не є ЦГЕ. Вони не 

мають необхідних механізмів компенсації ані для запобігання, ані для протидії 

можливим витратам від їх участі у глобальній економіці. Відповідно, зовнішні 

економічні стратегії різняться для ЦГЕ і не-ЦГЕ. Відповідний аналіз витрат і 

вигод слід проводити надалі для країн, які не є ЦГЕ, як самостійних одиниць, 

внутрішніх агентів (уряд, домогосподарства, бізнес) та сторонніх економічних 

суб'єктів (інші країни, регіони) щодо ЦГЕ, на яких впливають ЦГЕ або які 

впливають на формування та функціонування ЦГЕ.  

Попередньо було застосовано поняття відповідальності. Цей термін 

використовувався стосовно витрат ЦГЕ, які беруть активну участь у 

глобальних економічних процесах та в інших явищах, включаючи різного роду 

соціальні та політичні негаразди тощо. Згадувалося, що ЦГЕ або зобов'язані 

втручатися в них через зобов'язання, взяті перед міжнародними організаціями, 

або прагнуть отримати різні вигоди. Хоча нині у більшості випадків ЦГЕ рідко 

виступають проти інших країн чи регіонів. Прикладами такого протистояння 

можуть бути діяльність США в Іраку, військова агресія Російської Федерації 

проти України тощо. Відповідні переваги іноді важко з'ясувати та визначити. 

Таким чином, вони варіюються від суто економічних до необхідності 

досягнення якоїсь регіональної стабільності чи розширення геополітичних 

інтересів. Тому зазвичай отримання цих переваг є відтермінованим. 

У будь-якому випадку, чи стосується він свідомого рішення ЦГЕ щодо 

втручання в будь-які економічні процеси, або прямих наслідків економічної 

діяльності ЦГЕ, ЦГЕ є «економічно відповідальними» за формування 

глобальної економічної архітектури. Тому поняття економічної 
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відповідальності слід обговорювати в її застосуванні до функціонування та 

формування глобальної економіки. 

Взагалі економічна відповідальність розглядається по відношенню до 

«економічної безпеки» [175], як один із елементів останнього, наприклад: 

«економічна відповідальність перед особою міжнародного співтовариства за 

дії, що впливають на міжнародну економіку». У той час як економічна безпека, 

сама по собі, є спроможністю конкретної національної економіки створити та 

підтримати стійку систему відносин всередині неї, що дозволяє забезпечити 

стійкість економіки по відношенню до внутрішніх та зовнішніх впливів. 

В Таблиці 2.19 наведено декілька прикладів того, що розуміється під 

економічною відповідальністю, згідно з інформацією з відкритих офіційних 

джерел, результатів відповідних досліджень тощо.  

Таблиця 2.19 

Приклади економічної відповідальності, що затребувані у світовій 

економіці 

Контекст Можливі дії відповідальності Джерело 

Економічне становище 

розвинених економік 

створило невизначеність для 

країн, в яких формуються 

ринки 

Країни повинні вживати різних заходів: 

«під високим інфляційним тиском вони 

повинні посилювати валютну політику, 

коли інфляція знаходиться під контролем, 

вони повинні уникати подальшої… 

дефляції» 

МВФ, 

К.Лагард 

[176] 

Китай купує облігації США Якщо конгрес (США) хоче зменшити 

можливості Китаю до маніпулювання 

світовою економікою, спочатку слід 

обмежити видатки 

Пол Р. 

[177] 

Зміни клімату є спільною 

відповідальністю країн 

. дотримуючись принципу загальних, але 

диференційованих обов'язків (наприклад 

згідно з критерієм рівня доходів країн) 

ООН 

[178] 

Джерело: систематизовано автором 

 

Незважаючи на те, що вже давно прийнято розуміти під 

«відповідальністю розвинених країн» у наукових статтях чи виступах 

високопоставлених чиновників, немає конкретного визначення того, що 

розуміється під економічною відповідальністю економічних лідерів, великих 

економік чи «ЦГЕ». Не існує єдиної думки щодо того, що передбачає 
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економічна відповідальність і що це означає для ЦГЕ. Однією з причин є те, 

що «економічна відповідальність» не є юридичним терміном, а загальною 

категорією. Результати відповідного аналізу можуть бути покладені в основу 

розвитку цілої нової галузі економічних досліджень стосовно аналізу 

глобальної економіки та її врядування.  

Підсумовуючи, в результаті функціонування глобальної економіки на 

сучасному етапів відбувається трансформація глобальної економічної 

архітектури. Зокрема, відбувається дифузія розуміння центру глобальної 

економіки та трансформація глобального економічного врядування. Так, 

наразі під економічним центром, який є суб’єктом економічної сили, 

пропонується розуміти не просто країну або країни, а окремі економічні 

агенти/актори різного виду та рівня організованості, які протягом тривалого 

проміжку часу займають суттєві частки в світових економічних потоках, 

роблять істотний внесок в зростання світового ВВП, здатні суттєво впливати 

на світову політику та наділяють економічних агентів, що провадять свою 

господарську діяльність пов’язану з ними, додатковими можливостями на 

світовій арені. З огляду на зазначене, можна стверджувати, що такі мережеві 

режими глобального економічного врядування, як мегарегіональні угоди та 

об'єднання та глобальні мережі створення вартості формують центри 

глобальної економіки.  

 

 

Висновки до розділу 

 

В розділі виокремлено та системно розглянуто дискурс глобального 

економічного врядування та загальнонауковому, методологічному та 

теоретичному рівнях, згідно з якими глобальне економічне врядування 

відрізняється численними плюралістичними цілеспрямованими впливами на 

глобальну економіку на її різних рівнях; мультиваріативність опцій 
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глобальних економічних цілей та відповідного інструментарію їх досягнення 

становлять нерозривну єдність.  

Зважаючи на те, що глобальне економічне врядування може бути 

формальним та неформальним, включати в себе не стільки керівництво, 

скільки взаємодію між різними державними та недержавними акторами з 

метою вирішення колективних проблем, яке може бути процесом, а може 

розглядатися і як механізми, установи або стосунки, подеколи також 

асоціюватися з термінами «порядок», «розподіл», «відповідальність», під 

глобальним економічним врядуванням слід розуміти процесно-орієнтовану 

цілеспрямовану поліцентричну дію глобальних акторів, що знаходяться на 

різних рівнях глобальної архітектури та характеризуються різним ступенем 

інституційної формалізованості, в їх безпосередньому взаємовпливі, що 

визначається використанням економічних інструментів, методів та механізмів. 

Стверджуючи стратегічний контекст реалізації глобального 

економічного врядування, цілепокладання в глобальному економічному 

врядуванні має певні особливості в порівнянні з відповідним процесом в 

межах міжнародної економічної політики. Зокрема, глобальне економічне 

врядування, передусім, спрямовано на становлення, підтримку та розвиток 

певного середовища функціонування структурних множин ГЕВ шляхом 

координації, зокрема політичної, зусиль державних та недержавних акторів.  

Цілі основних процесних об’єктів глобального економічного врядування 

поділяються на цілі: зростання; інтеграції; сегрегації та агрегації; локалізації, 

глобалізації та глокалізації; конвергенції та неоконвергенції тощо. Існує 

можливість одночасного досягнення цілей зазначених процес-об’єктів та цілей 

функціонування різних наднаціональних утворень: міжнародних організацій, 

регіональних об’єднань, метакорпорацій. Відповідно, існуючі форми 

реалізації глобального економічного врядування поєднуються з сучасними 

процесами, що відбуваються в глобальній економіці. 

Інструментарій глобального економічного врядування залежить від 

сфери та рівня врядування. Причому, це стосується як доволі вивчених сфер 
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економічного врядування, як то фінанси чи торгівля, так і таких сфер як ринок 

праці, регулювання конкуренції, виробництво суспільних благ, зниження 

рівня бідності та нерівності. Під інструментом глобального економічного 

врядування розуміють засіб або спосіб дії або якимось чином анонсованого 

наміру дії (через те, що він створює відповідні економічні очікування щодо 

змін в глобальній економіці та її врядуванні в майбутньому, і таким чином, 

викликає відповідні дії інших акторів в теперішньому часі), яка/який 

характеризується цілеспрямованістю, реалізується/буде реалізований 

відповідним глобальним економічним гравцем/суб’єктом глобального 

економічного врядування та спрямований на зміну глобального економічного 

устрою, глобальної економіки, на відповідні зміни в регіональних та інших 

інтеграційних об’єднаннях, регіонах, окремих країнах, або на вирішення 

відповідних завдань, досягнення поставлених цілей. Водночас, механізмом 

глобального економічного врядування є нероздільна сукупність 

організаційних структур, форм та методів реалізації його врядування та 

засобів застосування відповідних інструментів. 

Запропоновано розглядати інструментарій глобального економічного 

врядування у відповідності до декількох критеріїв: критерію спрямованості 

врядування— орієнтовані на регулювання зовнішньоекономічних відносин в 

цілому та глобального господарювання, на регулювання регіональних та 

міжрегіональних економічних відносин та відносини всередині різноманітних 

інтеграційних об’єднань, на регулювання економічної ситуації всередині 

окремої країни; критерію сфери реалізації глобального економічного 

врядування— суто економічні (фінанси, торгівля, регулювання ринків 

сировини, ринку праці, виробництва та ланцюгів створення вартості, 

конкуренції, скорочення бідності та нерівності, виробництва публічних 

товарів), та сфери технологічного та наукового розвитку. Суб’єктом впливу 

при використанні інструментарію глобального економічного врядування 

виступає мегарегулятор або над-регулятор з позиції так званого rule-maker або 

rule-shaker, відповідно об’єкти впливу є rule-takerами. В цілому, 



156 

спостерігається єдність інструментів спрямованих на врядування глобальної 

економіки загалом та врядування інтеграційних об’єднань та врядування 

економічної ситуації окремої країни зокрема, тобто існує певна база наявного 

інструментарію, яка може використовуватись і використовується незалежно 

від рівня врядування. 

Вироблення єдиного терміну «центр глобальної економіки», як 

глобального актору дозволило зробити ще один крок у напрямку ствердження 

мережевізації глобального економічного буття та глобального економічного 

врядування, як комплексного феномену взаємозв’язків та взаємодії на різних 

рівнях глобальної економіки з позиції опосередкованості вихідних 

двосторонніх потоків взаємодією з третіми сторонами і т.д. Так, зокрема, 

можна стверджувати, що першоджерелом влади в глобальному економічному 

врядуванні виступає саме економічний агент-підприємець або фізична особа, 

які наділяють спроможністю підприємство, місцеве або регіональне 

утворення, країну або самі себе, за умови набуття достатньої значущості, 

впливати на інших учасників світової та глобальної економіки, що ієрархічно 

розташовані на рівень вище. 

На основі систематизації показників та чинників впливу на діяльність 

глобальних економічних акторів було вироблено підходи до розробки 

інтегрального показника, що характеризує глобальних економічних акторів. 

Так, існує два типи трансформацій, так звані «трансформаційними 

скриньками»: скринька трансформації 1, коли джерела та причини надходжень 

до та відтоку від глобальних акторів перетворюються на надходження до та 

відтоки з глобальних акторів, та трансформаційна скринька 2, коли, навпаки, 

надходження та відтоки змінюють характеристики глобальних акторів і, таким 

чином, змінюють миттєві позиції суб'єктів глобальної економіки з точки зору 

їх економічного розвитку, здатності впливати на інших економічних агентів та 

глобальну економіку в цілому. 

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором у 

роботах [153,154,155,156,157,158,159,160,161]. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕРЕЖЕВІЗАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 

 

3.1. Стратифікація глобальної економіки в контексті її мережевізації 

 

В багатополярному світі, зважаючи на посилення процесів мережевізації 

глобальної економіки, центри глобальної економіки, об’єднуючи інші країни, 

формують певні кластери. Метод кластеризації є одним із широковживаних 

при здійсненні спроб аналізу архітектури та структури глобальної економіки. 

Цей метод проявив себе доволі потужним інструментом аналізу, що 

використовується для підтвердження або відхилення гіпотези щодо сегрегації 

глобальної економіки. 

В основному метод кластеризації застосовується до конкретних ринків 

або суб'єктів ринку (найчастіше компаній) на національному або 

міжнародному рівні. Так, Портер М. досліджує нові причини кластеризації у 

світі що швидко розвивається. Він розглядає кластер як «географічно близьку 

групу взаємопов'язаних компаній та асоційованих установ у певній галузі, 

пов'язаних між собою на основі критерію спільності та 

взаємодоповнюваності» [179]. Однак, незважаючи на доволі тісні зв'язки між 

економіками, що належать до одного і того ж географічного регіону, сьогодні 

географічний критерій економічної регіоналізації має менш важливе значення, 

ніж раніше. Відповідно, остання частина визначення наданого М. Портером 

може бути доповнена виходячи з принципу взаємопов'язаності економік [180]. 

Ісланкіна та ін., в своєю чергу, роблять крок вперед в досліджені глобальної 

економіки і намагаються зобразити теоретичні основи інтернаціоналізації 

регіональних кластерів, підкреслюючи її значення для ефективності діяльності 

кластерів у неминуче глобалізованому світі [181]. 



158 

Поточна робота розглядає кластер у його належному математичному 

розумінні та в якості інструменту для аналізу структури світової економіки, а 

вже потім, як інструмент збагачення уявлення щодо інтернаціоналізації 

кластерів, сформованих на класичних умовах (виробництво, створення 

цінностей, інститути [182]). 

З метою аналізу глобальної економіки пропонуємо реалізувати наступні 

кроки: 

1. з усього списку країн оберемо двадцять таких, які мали найвищий 

показник ВВП за останній рік, який можна використати з метою досягнення 

порівнювальних результатів за всіма показниками; 

2. проаналізуємо частку їх ВВП у глобальному ВВП за конкретні роки: 

1995 рік (як рік із найбільш повними даними по країнах, зокрема, за рахунок 

налагодження статистики в пострадянських країнах після розпаду СРСР),  

2008 рік (як рік настання світової економічної кризи), 2014 рік (рік відносного 

відновлення), 2018 (останній доступний рік з повними даними),—з метою 

отримання гіпотези щодо наявних можливих глобальних економічних центрів 

/ лідерів; 

3. включимо в наш аналіз основні макроекономічні показники, що 

описують цей набір країн, такі як: 

- ІСЦ (2010 = 100) (не тільки як показник, за допомогою якого вимірюють 

рівень інфляції, але й фактор, що визначає прибутковість інвестицій, 

інвестиційний клімат країни в цілому, а також впливає на міжнародний рух 

товарів і послуг); 

- М* (% від ВВП) (як показник, що дуже пов'язаний із економічним 

зростанням); 

- частка зайнятості у сфері послуг (% від загальної кількості зайнятості) 

(як фіктивна змінна, за допомогою якої можливо апроксимувати структурні 

зрушення у відповідних економіках); 

- темпи зростання ВВП (як показник, який допомагає оцінити динаміку 

загального економічного розвитку),— 
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оцінка цих параметрів допоможе краще проаналізувати зміни у світовій 

економіці; 

4. на основі наявних даних, отриманих під час попередніх етапів, 

використовуючи методи кластеризації, отримаємо наочну візуалізацію змін в 

структурі глобальної економіки, на основі якої приймаємо або відкидаємо 

нульову гіпотезу та робимо висновки для подальших досліджень. 

Як інструмент кластеризації пропонуємо використовувати метод k-

середніх. За допомогою цього підходу можливо поділити загальний набір 

спостережень на декілька груп. Найбільш широковживаною є k -центроїдна 

методика - алгоритм k-середніх (HCM - hard c-means) (Мак-Куін, 1967) [183], 

який аналізує набір даних з метою мінімізації цільової функції: 

(2)2 

В результаті аналізу буде виділено кластери у світовій економіці, що 

мають найвищий потенціал для економічної агрегації. 

Згідно з логікою запропонованою вище, аналізуючи світовий ВВП, в 

Таблиці 3.1. наведені найбільші економіки світу відповідно до критерію частки 

ВВП в світовому ВВП. 

Таблиця 3.1 

Розподіл глобального ВВП* між країнами 

  1995 2008 2014 2018 

1 Японія 12,0 9,0 8,0 7,5 

2 США 24,2 23,3 22,0 21,6 

3 Сполучене Королівство 4,2 3,9 3,6 3,5 

4 Саудівська Аравія 0,8 0,8 0,9 0,8 

5 Південна Корея 1,3 1,6 1,7 1,7 

6 Китай 3,5 7,8 11,3 13,1 

7 Російська Федерація 2,1 2,5 2,3 2,1 

8 Канада 2,4 2,5 2,4 2,3 

9 Туреччина 1,0 1,2 1,4 1,5 

10 Індія 1,5 2,2 2,9 3,4 

11 Нідерланди 1,4 1,3 1,2 1,1 

12 Німеччина 6,7 5,4 4,9 4,8 

13 Італія 4,4 3,4 2,8 2,6 

                                                           
2 де U - матриця жорсткого розділу для  V = {v1, v2,. . . , v C} ∈ ℝD - це набір представників кластеру C 

(центрів), напр. v i - центр твердого кластера U i ∀i, а dih позначає евклідову (E2) відстань між вхідним вектором 

xh  та центром кластера vi, тобто dih = || xh - vi ||. 
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   (продовження таблиці 3.1)  

14 Іспанія 2,2 2,3 1,9 1,9 

15 Франція 4,8 4,1 3,7 3,5 

16 Австралія 1,6 1,7 1,7 1,7 

17 Мексика 1,7 1,6 1,6 1,6 

18 Індонезія 1,0 1,1 1,3 1,4 

19 Швейцарія 1,0 0,9 0,8 0,8 

20 Бразилія 3,3 3,2 3,3 2,8 

 Решта країн Світу 18,5 20,2 20,3 20,4 

Джерело: авторські розрахунки на основі WDI [184] 
* в постійних цінах 2010 року 

* відповідний перелік країн містить майже всі країн-члени Великої 20 за винятком Аргентини та 

ПАР, та ЄС як інтеграційного об'єднання. 

 

Перш за все, протягом зазначеного періоду спостереження ці 20 країн 

відповідали за близько 80% світового ВВП. Враховуючи регіональний 

критерій, Японія, США, Німеччина, Китай та Бразилія (затінені сірим 

кольором), здається, складають ядро світової економіки в різних частинах 

Світу. Спробуємо більш детально проаналізувати наявні дані (Таблиця 3.2.). 

Таблиця 3.2 

Нестабільність основних макроекономічних показників 

20 найбільших економік Світу 

 

1995 2008 2014 2018 
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ІСЦ (2010 = 100), 
% 

101,1 1,2 28,6 102,1 80,5 5,8 140,8 99,3 11,4 203,5 99,2 27,7 

M* (% ВВП) 202,8 19,3 46,7 201,2 38,3 51,0 237,4 39,5 61,1 252,1 37,8 67,0 
Зайнятість  
в сфері послуг 
(% від загального) 

73,3 12,2 15,7 78,6 40,8 10,2 79,1 44,8 10,8 81,7 31,7 13,3 

ВВП, темпи зростання 
% дпр 

10,9 -5,8 4,1 9,7 -1,1 3,0 7,3 0,1 2,1 6,8 0,8 1,7 
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ІСЦ 
(2010 = 100), % 

Японія Туреччина Японія Індонезія Канада Швейцарія Туреччина Швейцарія 

M* 
(% ВВП) 

Японія 
Російська  
Федерація 

Японія Індонезія Японія Індонезія Японія Мексика 

Зайнятість в сфері 
послуг 
 (% від загального) 

Канада Китай США Індонезія 
Сполучене  
Королівство 

Індонезія Нідерланди Індія 

ВВП, темпи 
зростання 
% дпр 

Китай Мексика Китай Японія Китай Італія Індія Італія 

Джерело: розраховано автором на основі WDI [184] 

Примітка: M*-монетарна база, stdev- стандартне відхилення 
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Результати систематизовані в Таблиці 3.2 дозволяють зробити висновок, 

що незважаючи на кризу, відхилення в обраних макропоказниках зменшується 

з року в рік, за виключенням показнику широких грошей як % від ВВП. Китай 

тільки в 2018 році здав позиції в термінах темпів економічного зростання.  

Геометричне зображення країн на Рисунку 3.1 лише підтримує це 

спостереження. Наочно, в період з 1995 по 2018 рр. «кола» ліній широких 

грошей як % від ВВП, темпів зростання ВВП, % зайнятості у 3-му секторі 

ставали, в більшості випадків, більш плавними та вужчими. 

 

  

  

Рис.3.1. Картування 20 найбільших економік Світу 

Джерело: побудовано автором на основі WDI [184] 
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Переходячи до третього кроку досліджень, кластеризуємо глобальну 

економіку на основі обраних показників. Наступні відомості, таким чином, 

відображають зміну в кластеризації глобальної економіки в період з 1995 по 

2018 роки. 

Рисунок 3.2 показує, що в 1995 році глобальна економіка була досить 

неінтегрованою, існували численні локальні економічні центри. Російська 

Федерація, як правонаступниця СРСР, продовжувала залишатися осторонь, 

здавалося б, взаємопов'язаних США та Європи, а також східної Півкулі. 

 

Рис. 3.2. Дендрограма кластеризації глобальної економіки за 1995 рік 
Джерело: оцінка автора* на основі WDI [184] 
* число біля стрілки представляє тісний зв'язок між країнами (коливається від 0 до 100, було 100 

максимум) 

** відповідне програмне забезпечення працює виключено в англомовному середовищі 

 

 

Відповідно на рисунку 3.3 відображені кардинальні зміни в глобальній 

економіці, пов'язані з кризою глобальної економіки. Не дивно, що Західна 

півкуля, сукупність її країн, була тісно взаємопов’язаною, тоді як Китай, що 

демонстрував додатні темпи економічного розвитку, «протистояв» загальній 

ситуації, виступаючи центроїдом для інших великих економік, розташованих 

на Сході, таких як Індія та Японія. 
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Рис. 3.3. Дендрограма кластеризації глобальної економіки на 2008 рік 
Джерело: оцінка автора на основі WDI [184] 

** відповідне програмне забезпечення працює виключено в англомовному середовищі 

Завершуючи кластерний аналіз розглядом глобальної економіки в 2014 

році, звернемося до Рисунку 3.4. На Рисунку 3.4. показано, що прогрес в 

поглибленні економічної інтеграції зберігається протягом періоду 

спостереження, і станом на 2018 рік можна спостерігати більше зв'язків між 

країнами та, відповідно, більшу кількість центроїдів. Частково це можна 

пояснити глибокою фінансовою інтеграцію, яка сильно впливає на масштаби 

та глибину економічних взаємозв'язків [185]. 

Рис. 3.4. Дендрограма кластеризації глобальної економіки на 2018 рік 
(включаючи темпи зростання ВВП як критерій кластеризації) 

Джерело: оцінка автора на основі WDI [184] 
** відповідне програмне забезпечення працює виключено в англомовному середовищі 



164 

Наприклад, якщо виключити з нашого розгляду  показник зростання 

ВВП, який може підсилити ступінь співпраці в реальному секторі, можна 

отримати рисунок 3.5. Цей малюнок, на відміну від попереднього, 

побудованого також у 2018 році, представляє нам глобальну економіку як суто 

поліцентричний світ з три основні центроїди - Російська Федерація, США та 

Китай. Це лише підтверджує різні спостереження за функціонуванням 

глобальної економіки [186]. 

Рис. 3.5. Дендрограма кластеризації глобальної економіки на 2018 рік 
(за виключенням темпів зростання ВВП як критерію кластеризації) 

Джерело: оцінка автора на основі WDI [184] 
** відповідне програмне забезпечення працює виключено в англомовному середовищі 

Узагальнюючи дані представлені на дендрограмах видно, що протягом 

1995-2018 рр. відбулася значна централізація глобальної економіки. Відносна 

подібність між розглянутими країнами виявилася більшою навіть незважаючи 

на кризу (а й, можливо, завдяки їй). Виявлені центроїди наведено в Табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Центроїди глобальної економіки 

1995 2008 2018 

Німеччина Російська Федерація Сполучене Королівство  

Сполучене Королівство Індія Російська Федерація 

США Японія Бразилія 

Російська Федерація Китай Китай 

Індонезія США Німеччина 

Індія  США 

Японія    

Саудівська Аравія   

Джерело: складено автором 
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Можна відзначити, що незалежно від року спостереження, США та 

Російська Федерація незмінно залишалися центрами глобальної економіки. 

Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки: 

- протягом 1995-2018 рр. 20 країн відповідали за близько 80% 

глобального ВВП. Враховуючи регіональний критерій, Японія, США, 

Німеччина, Китай та Бразилія складають ядро світової економіки; відхилення 

в обраних макропоказниках (ІСЦ, темпи зростання ВВП, широкі гроші як 

частка ВВП, % зайнятих у сфері послуг) зменшується з року в рік. Китай 

займає позицію лідера за темпами економічного зростання за виключенням 

2018 року, коли на авангард світової сцени вийшла Індія; 

- за результатами кластерного аналізу, виявлено, що у 1995 році 

глобальна економіка була досить неінтегрованою, існували численні 

економічні центри. Російська Федерація, як правонаступниця СРСР 

продовжувала залишатися осторонь, здавалося б, взаємопов'язаних США та 

Європи, а також східної частини нашого земної кулі; 

- у 2008 році відбулися кардинальні зміни в глобальній економіці, 

пов'язані з її кризою. У той час, коли економіки Західної півкулі були тісно 

взаємопов'язані та зазнали руйнівного впливу кризи, Китай, навпроти, 

продемонстрував економічне зростання, виступивши центроїдом для інших 

великих східних економік, таких як Індія та Японія; 

- у 2018 році, через десять років після початку глобальної 

економічної кризи, прогрес в економічній інтеграції зберігається і 

спостерігається зростання кількості зв'язків між країнами одночасно із 

зростанням кількості центроїдів. Частково це можна пояснити невпинною 

фінансовою та виробничою інтеграцією, яка сильно впливає на масштаби та 

глибину економічних взаємозв'язків. 

Якщо виключити з розгляду темпи зростання ВВП, який міг би 

підвищити ступінь відображення інтеграції глобальної економіки завдяки 

врахуванню рівня розвитку міжнародних зв’язків у реальному секторі, 
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глобальна економіка представлена як суто поліцентричний світ з трьома 

основними центрами - Російська Федерація, США та Китай. 

Як зазначалось, очевидна криза попередніх форм багатосторонності 

супроводжується розквітом різноманітних форм економічного буття: 

постійним розширенням глобальних мереж створення вартості, поглибленням 

диференціації режимів міжнародного прийняття рішень і т.д. За умови 

постійної одночасної міжнародної економічної агрегації та фрагментації це 

дозволяє нам стверджувати про наявність руху глобальної економіки у бік 

неомедіавізму. Наведені результати кластеризації додатково свідчать на 

користь цього. Вони узгоджуються і зі схемою запропонованою в п.1.1. на Рис. 

1.1.  

Враховуючи сучасний стан розвитку глобальних мереж створення 

вартості, різні автори погоджуються з тим, що глобальна економіка, ймовірно, 

буде розділена між декількома економічними центрами. Аналізуючи джерела 

та країни-призначення доданої вартості, що використовується у виробництві 

експорту, Сантоні та Тагліоні припускають, що є три основні світові лідери: 

США, Китай та Німеччина (Рисунок 3.6) [187]. Нами ж попередньо було 

показано, що Сполучені Штати, Китай та Німеччина є центроїдами глобальної 

економіки; Російська Федерація теж відіграє важливу роль (Рисунок 3.6). 

Рис. 3.6. Порівняльні результати кластеризації глобальної економіки 
Джерело: Сантоні та Тагліоні [175], Кобилянська А.В.  
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З інституційної точки зору це знаходить своє відображення в створенні 

мегарегіональних об'єднань та угод та поширенні та розвитку глобальних 

ланцюгів, а згодом, і мереж створення вартості, як свого роду виходу із 

«класичної скриньки» міжнародної економічної інтеграції, у тому сенсі, що 

вона краще відповідає провідним формам функціонування світової економіки. 

У своєму дослідженні присвяченому глобальнім ланцюгами створення 

вартості Блайд Дж., вивчаючи вертикально пов'язані закордонні дочірні 

компанії та їхні материнські компанії, довів, що глобальне виробництво 

значною мірою синхронізоване і зосереджене навколо кількох глобальних 

вузлів: США, «галактики» країн-членів ЄС, які з цієї точки зору є, як було 

виявлено, найбільш взаємопов'язаними, Німеччини як найбільшого 

виробника, Японії та Гонконгу (як глобального міста). Хоча ще два регіони, 

представлені країнами Африки та Латинської Америки, не мають очевидного 

лідера, вони все ж залишаються взаємопов'язаними як усередині регіону, так і 

з виявленими глобальними вузлами [188].  

На основі короткого огляду відповідних досліджень, представленого 

раніше, можна зробити декілька висновків. По-перше, незалежно від 

використовуваної методології, дослідження дійшли до подібних результатів, 

що означає, що глобальна економіка з усім набором взаємозв'язків може бути 

умовно розділена між кількома глобальними вузлами. По-друге, оскільки в 

якості основних критеріїв стратифікації глобальної економіки 

використовуються різні показники (ВВП, географічна структура доданої 

вартості в експорті, зв'язки між материнськими компаніями та дочірніми 

компаніями), поряд із отриманою схожістю результатів, зв'язки між 

розглянутими економіками є високо інституціолізованими, інакше наявний 

рівень схожості навряд чи був досягнутий. По-третє, складність виявлених 

зв'язків вказує на потенціал для подальшого розвитку мережевого глобального 

економічного врядування не тільки теоретично, але й на практиці. 
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Аналізуючи сучасний стан мегарегіональних інтеграційних об'єднань, 

звернемося до Рисунку 3.7., на якому представлені найбільші мегарегіональні 

ініціативи Світу: ТТП, ще нещодавно заплановане ТТІП та « Пояс і шлях 18». 

 

 

Рис.3.7. Найбільші мегарегіональні угоди 

Джерело: [189]  

* TPP- ТТП, OBOR- «Пояс і шлях 18», TPP and OBOR - ТТП та «Пояс і шлях 18», 

TTIP-ТТІП, LDC- найменш розвинені країни 

 

Визначна роль відведена Китаю. Китай був лідером в перемовинах щодо 

укладання ВРЕП (Всеосяжне регіональне економічне партнерство) між 

десятьма країнами-членами АСЕАН та шістьма азіатсько-тихоокеанськими 

державами, з якими АСЕАН має діючі угоди про зону вільної торгівлі 

(Австралія, Китай, Індія, Японія, Південна Корея та Нова Зеландія). Більше 

того, Китай є ініціатором стратегії розвитку «Пояс і шлях 18», метою якої є 

заповнення «інфраструктурної прогалини» та прискорення економічного 

зростання в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) та Центральній та 

Східній Європі. 

Однак, загалом, розроблені угоди та запропоновані об’єднання чітко 

відповідають раніше засвідченій кластеризації світової економіки. США - 

ініціатор ТТП, кумулятивний ВВП якого становить 46%, а товарообіг - 33%. 

ТТІП, що об'єднує економічні інтереси США та країн-членів ЄС та країн-
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супутників, за оцінками, мав охопити 36% світового ВВП та 25% світової 

торгівлі [190]. На країни, що входитимуть до ВРЕП, припадає близько 40% 

світового ВВП. 

Це ставить під сумнів принципи та факт існування СОТ. В свою чергу, 

це означає, що насправді мережеві ланцюги створення вартості стимулювали 

розробку мегарегіональних угод, таким чином заповнюючи прогалину в 

глобальному економічному врядуванні, стимулюючи подальший перехід від 

багатостороннього до мережевого режиму ГЕВ. 

Загалом очікувалось, що укладання ТТП, ТТІП та ВРЕП може призвести 

до зсуву США у бік глобального мережевого центру ПТУ, тоді як Азіатсько-

Тихоокеанський регіон стане більш агрегованим. Зі свого боку, СОТ не 

проводить жодної системної роботи з аналізу запропонованих ПТУ в рамках 

мегарегіонів. Більше того, у правилах СОТ немає жодних положень, які б 

забороняли їх створення [191]. 

Питання полягає в тому, чи мережа мегарегіональних угод є стійким 

станом режиму глобального економічного врядування або ж присутні 

тенденції до відхилення від неї у бік створення нових багатосторонніх 

інститутів, так званої необагатосторонності. Інший момент, який викликає 

занепокоєння, стосується того, що розглянуті мережі є як 

постколоніалістськими, так і чисто економічними, таким чином, розгортання 

процесів мегарегіоналізації може слугувати переходу до ширшої економічної 

незалежності країн-членів, або ж бути лише інструментом збереження 

економічної гегемонії світових економічних лідерів.  

Задля того, що однозначно відповісти на ці запитання, слід провести 

відповідний аналіз глобальних мереж вартості стосовно відповідності 

положень діючих або узгоджених мегарегіональних угод перспективам 

глобального економічного розвитку. 

Окремо варто зазначити, що сучасні інтеграційні і, як наслідок, 

глобалізаційні процеси в світі повсякчас призводять до необхідності адаптації 

національного законодавства країн до норм міжнародного права. Ця тенденція 



170 

характерна в цілому до нормативного поля, а також для тієї його частини, яка 

спрямована на створення відповідного правового середовища функціонування 

економіки країн. В цьому контексті продуцентами економіко-правових норм 

виступають міжнародні організації, такі як, наприклад ВТО, ООН, ОБСЄ, або 

міжнародні регіональні економічні утворення (ЄС, НАФТА(ЮСМКА), 

МЕРКОСУР), як об’єднання окремих країн. Втім необхідно прийняти до 

уваги, що э і окремі країни, які мають більший вплив на діяльність 

наднаціональних утворень, а також регіональних об’єднань. Втім їх відносний 

вплив на нормотворчий процес може змінюватись рік від року в залежності від 

зміни економічної кон’юнктури або від зміни економіко-політичного 

контексту в регіоні. Наприклад, останніми роками найбільший вплив на 

прийняття окремих рішень справляють США та Німеччина, як то лобіювання 

торговельної блокади Росії або прийняття рішень щодо позбавлення чи 

надання членства в ЄС окремим країнам.  

Окремо слід прийняти до уваги, що опосередковано на становлення 

міжнародних економіко-правових норм впливають і великі підприємства, що 

мають істотний вплив на законотворчий процес всередині країни та за її 

межами через розвинену систему економічних зв’язків, лобіювання 

персональних інтересів або завдяки діяльності профспілок. В такому випадку 

більший ступінь впливу на створення, функціонування та реформування 

економіко-правового поля мають ті країни, в яких частка таких утворень в 

загальній кількості підприємств є високою. Відносну частку в такому випадку 

можна розраховувати як на основі загального обсягу виробництва та кількості 

зайнятих на підприємстві та його структурних підрозділах, що актуально для 

промислових підприємств, так і за обсягом наданих послуг та розміром 

капіталізації, що більш прийнятно для підприємств сфери послуг або тих, що 

виробляють нематеріальні блага. В будь-якому випадку більшість таких 

підприємств наразі створюються знову ж таки в розвинених країнах, що мають 

відносний надлишок вільного капіталу задля його інвестування в потенційно 

прибуткові проекти. Після періоду початкового розвитку компанії 
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експортують певні норми та правила ведення бізнесу разом з капіталом в інші 

країни через створення глобальної мережі дочірніх або асоційованих 

компаній, філій. Таким чином, відбувається дифузія норм та цінностей, а 

поряд з цим і апроксимація підходів до ведення бізнесу, а значить, в кінцевому 

результаті, і правових норм його ведення, стимулюючи зміни середовища 

багатьох країн, що залучені до цих мереж створення цінностей.  

Слід зауважити, що в обох описаних випадках можна говорити про 

широке коло питань, яке охоплюється відповідними змінами. Тобто маються 

на увазі не тільки питання регулювання створення та функціонування 

підприємств, галузей (в т.ч. патентування, проходження дозвільних процедур, 

антимонопольне законодавство), іншими словами, питання регулювання 

мікро- та мезоекономічних процесів, але і питання макроекономічного 

регулювання: бюджетної політики, окремі питання соціального захисту 

населення монетарної політики та ін. Виглядає логічним, що учасниками 

процесу становлення нових економіко-правових норм, як в якості реципієнтів, 

так і в якості продуцентів стають в переважній більшості ті країни, які є більш 

залученими до світового економічного середовища. Також можна припустити, 

що поділ країн на чистих реципієнтів та продуцентів є доволі умовним, адже 

нормотворчий процес є процесом, що не позбавлений певної частки творчості, 

коли відбувається правова глокалізація світових норм відповідно до місцевого 

контексту через ведення переговорного процесу. Втім певні ознаки 

асиметричності участі та впливу окремих груп країн, як було відзначено, 

зберігаються, причому перевага залишається за більш розвиненими країнами. 

Задля більш детального дослідження питання, заявленого напочатку, 

треба проводити історико-правовий економічний аналіз становлення 

економіко-правових норм на декількох «зрізах»: наднаціональний, державний 

та рівень підприємств або галузей. Цікавим залишається методологічне 

питання розроблення процедури дослідження впливу окремих економічних 

агентів на ці процеси, зокрема, через визначення переліку економічних та 

інших показників, вивчення яких дозволило би кількісно оцінити такі складні 
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процеси, оцінити роль окремих утворень в ньому, дослідити та спрогнозувати 

динаміку відповідним змін та визначити взаємозв’язок відокремлених 

учасників у впливі на становлення економіко-правових норм. 

Загалом, мегарегіональні об’єднання виступають спробою досягнути 

багатостороннього порядку заснованого на правилах, що розповсюджуються 

на всі країни, таким чином являючи собою зсув від результатів заснованих на 

силі до результатів заснованих на правилах [192]. Проте, в реальності такі 

угоди (зокрема, ТТП) подеколи переслідують ціль встановлення контролю над 

економічними зв’язками учасників партнерства [193], саме через наявність в 

межах об’єднання країни-лідера. 

Відповідно, причини створення мегарегіональних інтеграційних 

об’єднань можливо згрупувати наступним чином: 

пов’язані із функціонуванням СОТ 

- брак інституційної спроможності в окремих сферах регулювання; 

- криза Доського раунду перемовин; 

- відсутність інструментарію щодо багатосторонньої лібералізації 

правил глобальної торгівлі [194]; 

не пов’язані з функціонуванням СОТ 

- потреба глобальних мереж створення вартості в спрощенні 

відповідних процедур трансферту виробництва [195]; 

- зміна глобального ландшафту та поява нових глобальних гравців 

(Китай) та відповідних вимог до умов ведення торгівлі тощо [196]. 

Виділяючи найбільші з таких мегарегіональних об’єднань, можливо 

визначити основні характеристики, що, багато в чому, визначають 

економічний потенціал створення та функціонування нових мегарегіоналів, 

серед яких зазвичай виділяють кількість населення, як відображення кількості 

потенційної робочої сили та обсягів споживчих ринків, частку ВВП в 

світовому як міру виробничого потенціалу та частку в світовій торгівлі як міри 

участі в світогосподарських процесах та неостаннього фактору впливу на 

валютні курси (Таблиця 3.4). 



173 

Таблиця 3.4  

Засади економічного потенціалу основних МРУ/О 

 Кількість учасників Населення, % 

загальної 

кількості 

населення світу 

ВВП, 

% від 

світового 

Обсяг 

торгівлі, 

% від 

світової 

торгівлі 

БРІКС  6 (Бразилія, Російська Федерація,  

Індія, Китай та ПАР) 

43%  23,2% 18% 

ТТП 12  

(7 потенційних):  

Сінгапур, Бруней, Нова Зеландія, 

Чилі, Австралія, Перу, В’єтнам, 

Малайзія, Мексика, Канада, Японія 

793 млн. осіб 

(близько 10% ) 

40% 

(разом із 

США) 

25% 

(разом із 

США) 

ТТІП* 2: США та ЄС 10%  46% 33% 

ВРЕП 16: Індонезія, Малайзія, Філіппіни, 

Сінгапур, Таїланд, Бруней, В'єтнам, 

Лаос, М'янма, Камбоджа, Китай, 

Японія, Південна Корея, Індія, 

Австралія, Нова Зеландія 

3,4 млрд. 

(близько 43%) 

39% 1/3 

світової 

торгівлі 

ШОС 8 країн-членів (Китай, Росія, 

Казахстан, Таджикистан, 

Узбекистан, Киргизія), 4 

спостерігача, 3 країни- кандидати в 

спостерігачі, 6 «партнерів з 

діалогу» 

3 млрд. (близько 

40%) 

25% близько 

20% 

Джерело: складено автором 

 

Постає планомірне питання: які цілі переслідують країни, що є членами 

декількох функціонуючих або запланованих мегарегіональних інтеграційних 

об’єднань, або ж чим викликана потреба в одночасному функціонуванні угод, 

які покривають схожий перелік питань, мають схожу географію та кількісні 

характеристики. 

МРУ/О «нового покоління» з самого початку мають більш амбіційні, 

глибокі та всеохоплюючі цілі. Сфери регулювання, передбачені угодами, – це, 

частіше за все, не тільки питання тарифних та нетарифних обмежень в торгівлі 

товарами та послугами, лібералізації потоків капіталу, захисту інтелектуальної 

власності, галузеві питання та політика конкуренції, але й доволі широке коло 

інших питань пов’язаних з економічних співробітництвом та сприянням 

економічному розвитку. 
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Більш детальне вивчення програмних документів та матеріалів 

перемовин щодо створення відповідних об’єднань надає додаткове уявлення 

щодо мотивів сучасних глобальних інтеграційних процесів. В якості 

засадничих критеріїв дослідження мегарегіональних об’єднань можливо 

виділити такі як: ліберальний порядок, лібералізація торгівлі, незалежність 

країн-учасниць, наявність економічного центру та принципи ринкової системи 

в основі функціонування об’єднання. Відповідна інформація систематизована 

в Таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5  

Мегарегіональні об’єднання та глобальне економічне врядування 

МРУ/О Глобальне економічне врядування 

Програмні цілі 

компліментарні 

 цілям глобальної економіки 

Характерні ознаки Специфічні 

глобальні цілі 

МРУ/О 
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БРІКС - - - - так немає Об’єднання різних 

можливостей та 

зусиль країн-членів 

задля досягнення 

синергетичного 

ефекту 

ТТП + + + + Умовна 

(економічне 

домінування від 

США) 

США (в 2017 

році 

Президент 

США Д. 

Трамп відізвав 

США з угоди) 

Вільна торгівля та 

вищій рівень 

інтеграції в регіоні 

ТТІП* + + + + так США та ЄС Лібералізація 

третини світової 

торгівлі та створення 

нових робочих місць 

ВРЕП + + неявно + Умовна 

(економічне 

домінування 

Китаю) 

Китай Створення ЗСТ+ в 

АТР 

ШОС - - + + Умовна 

(економічне 

домінування 

Китаю та 

Російської 

Федерації) 

Китай та РФ Координація підходів 

при інтеграції у 

світову економіку 

Джерело: складено авторам 

*проект угоди, яка не була укладена 
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Після послідовного розгляду визначених мегарегіональних об’єднань, 

стає можливим виділення їх характерних ознак з позиції глобального 

економічного врядування в умовах кризи неолібералізму та переходу до 

неосередньовіччя. Зважаючи на перехід від інтеграції за схемою «країна-

країна» до інших схем: «країна-блок», «блок-блок», як зазначає Ожигіна В. В. 

і свідчення чому було отримано в Таблиці 3.14, очевидним стає і те, що цілі 

створення та функціонування мегарегіоналів якісно відрізняються від цілей 

міжнародних інтеграційних об’єднань [197]. Так, для них характерний вищій 

рівень інтеграції та лібералізація світової економіки загалом, а не 

внутрішньорегіональних потоків. Тобто МРУ/О являють собою багато в чому 

компліментарний до існуючого світового порядку механізм глобального 

економічного врядування, захищаючі ті сторони світогосподарського буття, 

які донині залишаються або недостатньо інституціолізованими, або ті, які 

залишились поза увагою міжнародних організацій, або в яких міжнародні 

організації показали свою поточну неспроможність. 

Учасники, що одночасно входять до різних МРУ/О, а саме,- це США, 

ЄС, країни АТР, виступаючи осередками субрегіонального економічного 

розвитку, в-першу чергу є локомотивами мегарегіоналізації прагнучі досягти 

більшої економічної стабільності в регіонах, по-друге, за рахунок досягнення 

таких цілей, намагаються укріпити свої позиції в глобальній економіці 

загалом. Таким чином, доповнюючи механізм глобального економічного 

врядування, в якому все більш чітку роль починають відігравати МРУ/О, 

активною політикою країн-лідерів, доводить примат гібридних форм 

врядування в сучасній глобальній економіці. 

Вищезазначене дозволяє нам зробити такі висновки. Криза Доського 

раунду перемовин, відсутність інструментарію щодо багатосторонньої 

лібералізації правил глобальної торгівлі, білі плями в глобальному 

економічному врядуванні, зміна геоекономічного ландшафту глобальної 

економіки, висунули на авангард глобального економічного врядування 

мегарегіональні інтеграційні угрупування, як приклад, його гібридних форм, 
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що поєднують зусилля «блок-блок», «країна-блок» та країн-глобальних 

лідерів.  

Відповідно, системний теоретичний аналіз сучасної економічної 

інтеграції вийшов з меж простого домінування окремих глобальних акторів. З 

метою дослідження холістики сучасних інтеграційних процесів з позиції 

глобальних мереж створення вартості (ГМСВ) та мегаінтеграції, як форм 

неоінтеграції, необхідно оцінити взаємозв’язок між ступенем включення країн 

в ГМСВ та кількістю РТУ, як проксі процесів неорегіональної інтеграції. 

Виявлені відмінності та спільні риси в процесах мережевізації 

глобального економічного врядування дозоляють сформулювати наступні 

гіпотези: 

Н1:Мегарегіональна інтеграція та формування та поширення глобальних 

мереж вартості є взаємопов’язаними явищами. 

Н2: Поширення глобальних мереж вартості передує мегаінтеграційним 

процесам. 

В якості кількісного підтвердження гіпотези щодо одночасності та 

симетричності процесів неоінтеграції запропоновано розглянути динаміку 

залученості країн-центроїдів глобальної економіки та лідерів глобальних 

ланцюгів створення вартості на основі показника ОЕСР GVC, що представляє 

собою додаток величини іноземної доданої вартості та непрямої доданої 

вартості, та динаміку укладання РТУ в поточному на наступному періодах. Це 

такі країни, визначені в попередніх дослідженнях як центри світових кластерів 

в різні проміжки часу, як: Бразилія, Китай, Німеччина, Індія, Індонезія, Японія, 

Російська Федерація, Саудівська Аравія, Об’єднане Королівство, США.  

Відомості, що містяться в Таблиці 3.6, роблять ще більш очевидною 

єдність глобальних економічних процесів: центроїди глобальної економіки, 

визначені на основі темпів росту ВВП, обсягів монетарної маси та інших 

показників, входять до найбільших мегарегіональних об’єднань світу та в 

більшості випадків, є ініціаторами їх створення.  
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Таблиця 3.6 

Склад МРУ/О з позиції участі глобальних лідерів 

МРО Учасники МРО Центроїди 

глобальної 

економіки 

БРІКС  Бразилія, Російська Федерація,  

Індія, Китай та ПАР 

Бразилія, Російська 

Федерація, Китай, 

Індія 

ТТП  Сінгапур, Бруней, Нова Зеландія, Чилі, Австралія, Перу, 

В’єтнам, Малайзія, Мексика, Канада, Японія, Китай, 

США (+7 потенційних) 

Японія, США, Китай 

ТТІП* США та ЄС США, Німеччина, 

Об’єднане 

Королівство 

ВРЕП Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, 

Бруней, В'єтнам, Лаос, М'янма, Камбоджа, Китай, 

Японія, Південна Корея, Індія, Австралія, Нова Зеландія 

Індонезія, Індія, 

Японія, Китай 

ШОС країни-члени: Китай, Росія, Казахстан, Таджикистан, 

Узбекистан, Киргизія + 4 спостерігача, 3 країни- 

кандидати в спостерігачі, 6 «партнерів з діалогу» 

Російська Федерація, 

Китай 

Джерело: складено автором 

*Перемовини щодо створення ТТІП були зупинені 

 

Через те, що глобальні центроїди визначені, зокрема, на основі 

показників ВВП дозволяють припустити, що економічні інтереси мікроакторів 

глобальної економіки, представників цих країн, беруться до уваги і при 

формування глобальних мереж створення вартості. 

Як видно з Рисунку 3.7, становлення Китаю в якості лідера в глобальних 

ланцюгах вартості багато в чому повторює розвиток інтеграційних процесів в 

світі. Водночас, до 2014 року Німеччина, за темпами зростання, мала перевагу 

за цим критерієм перед Китаєм та іншими країнами. Після 2014 року, зберігши 

лідерство в абсолютному виразі, Німеччина почала втрачати свої позиції, 

Китай, навпроти, продовжує поступово нарощувати свій потенціал. 

Як і очікувалося, розвиток ГМСВ передує укладанню РТУ: показник 

кількості РТУ в наступному періоді (РТУt+1) більше відповідає масштабам 

інтеграції до ГМСВ таких країн, як Китай або Німеччина, аніж показник 

кількості РТУ в поточному періоді (РТУt) 
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Рис.3.8. Динаміка залученості країн-центроїдів глобальної економіки до 

глобальних мереж створення вартості 

Джерело: побудовано автором на основі даних ЮНКТАД-Eora Global Value Chain 

Database та СОТ RTA-IS [198;199] 

 

Відповідно до обраних ознак, серед центроїдів глобальної економіки 

маємо п’ять явних лідерів: Німеччина, Японія, Китай, США та Об’єднане 

Королівство. Розрахуємо коефіцієнти кореляції між ступенем залучення 

країни до ГМВ та кількістю РТУ в світі в періоді t та періоді t+1, відповідно 

(Таблиця 3.7). 

Таблиця 3.7 

Результати кореляційного аналізу взаємозв’язку між ступенем 

залучення країни до ГМВ та кількістю РТУ в світі в періодах t та t+1 

  РТУt РТУt+1 

Китай 0,98 0,979 

Індія 0,979 0,977 

Об’єднане Королівство 0,97 0,976 

Індонезія 0,974 0,974 

Саудівська Аравія 0,97 0,972 

США 0,965 0,972 

Бразилія 0,969 0,97 

Російська Федерація 0,963 0,963 

Японія 0,949 0,957 

Німеччина 0,946 0,953 

Джерело: розраховано автором на основі даних ЮНКТАД-Eora Global Value Chain 

Database та СОТ RTA-IS [198;199] 
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Перш за все, в більшості випадків спостерігається підсилення 

кореляційного зв’язку при розрахунку на основі кількості РТУ в наступному 

періоді. По-друге, Таблиця 3.9 містить ранжований, відповідно до цього 

результату, перелік країн,- відповідні ранги змінилися тільки в одному 

випадку (США-Бразилія). По-третє, Китай очолює список, водночас, 

виступаючи членом майже всіх найбільших МРО. Друге місце Індії та 

четверте Індонезії підтримує загальне свідчення щодо становлення 

Глобального Півдня, яке також асоціюється із інтенсивними 

мегаінтеграційними процесами в межах мегарегіону. 

 З огляду на вищезазначене можливо стверджувати, що гіпотези 1 та 2 

можна прийняти з високою долею надійності, а саме: мегарегіональна 

інтеграція та формування та поширення глобальних мереж вартості є 

взаємопов’язаними явищами; поширення глобальних мереж вартості передує 

мегаінтеграційним процесам. Відповідно, можна очікувати, що 

мегарегіональні об'єднання як одна з форм мережевого режиму глобального 

економічного врядування послуговує інтересам глобальних мереж створення 

вартості, за рахунок яких теж відбувається глобальне економічне врядування, 

втім, іншого рівня. 

 

3.2. Мікро- та макроаспекти мережевізації глобальної економіки 

 

З огляду на той факт, що міжнародна економічна інтеграція загалом 

керується мотивом подолання торговельних обмежень, тоді як розвиток 

транснаціональних форм глобального виробництва переважно орієнтується на 

отримання ренти, можна стверджувати, що обидва ці процеси спрямовані на 

міжнародну експансію. Таким чином, вбачається, що це дві сторони однієї 

медалі. Різниця між ними полягає в тому, що глобальні виробничі мережі 

розвиваються завдяки специфічним інтересам місцевих фірм, які прагнуть 

виробляти глобально, тоді як мегарегіональні об'єднання ініціюються 
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зусиллями національних урядів, які не задоволені поточною 

багатосторонньою системою або існуючою системою регіональних 

торговельних угод, за умови, що запропоновані мегарегіональні інституції 

також задовольнятимуть потреби місцевих та світових виробників. 

Цей підрозділ стосується країн, що розвиваються та входять до 

найбільших мегарегіональних об'єднань (БРІКС, ВРЕП, Шанхайська 

організація співпраці, ТТП) і спрямований на аналіз того, наскільки різним є 

ставлення фірм до глобальної економіки відповідно до критерію їх 

включеності до мегарегіональних угод та того, як вони змінюються з часом. 

Існує багато досліджень присвячених функціонуванню мегарегіонів. 

Економічну частину питання розглядали з різних сторін, починаючи від 

вивчення інституційних аспектів та їх економічних наслідків і закінчуючи 

моделюванням можливих економічних наслідків функціонування 

мегарегіонів. 

Особливу увагу можна було б приділити тим дослідженням, які 

стосувалися різних зв'язків між інтернаціоналізацією бізнесу та 

мегарегіональною діяльністю. Наприклад, в результаті досліджень ролі БРІКС 

у глобальних ланцюгах створення вартості, було показано, що БРІКС активно 

залучаються до глобальних ланцюгів створення вартості, в основному в ту їх 

частину, яка характеризується низькою часткою доданої вартості. Він 

стверджує, що головною перешкодою для входу у вищі ланцюжки 

виробництва доданої вартості є відсутність технологічного прогресу [200]. 

Виявлені у БРІКС розбіжності були додатково підкреслені у праці 

Чандан Х. та Крістіансен Б. Так, Росія була більш відкритою до міжнародної 

торгівлі (відповідно до показнику зовнішнього товарообігу по відношенню до 

ВВП) протягом 2003-2015 років, ніж інші учасники БРІКС [201]. 

ТТП і ВРЕП багато в чому перетинаються з огляду на залучення в 

глобальні ланцюги створення вартості [202]. Однак США, відізвавши себе з 

ТТІП та ТТП, залишили цю угоду без лідера, оскільки Китай не поспішав 

укладати угоду, на противагу випадку з ВРЕП. Це в достатній мірі впливало 
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на потенціал угоди, зокрема, на розвиток виробничих мереж між країнами 

[203]. Джоао А. та ін. (2017), моделюючи кластеризацію світової економіки на 

основі включення в глобальні ланцюги вартості, отримали статистично 

значимий доказ того, що Китай є одним із провідних вузлів глобальних мереж 

створення цінностей [204]. Цей факт може послужити правдоподібною 

причиною подальшої диференціації ТТП та ВРЕП з точки зору відкритості 

фірм по відношенню до глобальної економіки та включення мегарегіоналів у 

глобальні ланцюги вартості. 

В свою чергу, функціонування ШОС не достатньо досліджено, основний 

акцент робиться на геополітичних аспектах функціонування об’єднання. 

Використовуючи данні World Bank Enterprise Survey (Обстеження 

підприємств Світового банку)[205], які охоплюють 100 показників, 

розподілених між 12-ма групами (корупція, злочинність, фінанси, 

характеристики фірми, гендер, неформальність, інфраструктура, інновації та 

технології, ефективність, регулювання та податки, торгівля, робоча сила), як 

правило, за період починаючи з 2002 року стостовно 143 країн, що 

розвиваються, для цілей поставлених в поточнй роботі оберемо 9 показників, 

що дозволяють оцінити відкритість фірм по відношенню до глобальної 

економіки: відсоток фірм, які мають власний вебсайт; частка загального 

обсягу продажів, які безпосередньо експортуються (%); частка загального 

обсягу вкладень іноземного походження (%); відсоток фірм, що мають річну 

фінансову звітність, переглянуту зовнішніми аудиторами; відсоток фірм з 

міжнародно визнаним сертифікатом якості, відсоток фірм, які використовують  

ліцензовані технології іноземних компаній; відсоток фірм, що 

використовують матеріальні ресурси та / або поставки іноземного 

походження; відсоток фірми, що визначають митне та торговельне 

регулювання, як основні обмеження на шляху до ведення діяльності; відсоток 

фірм, що визначають доступ до фінансування, як основне обмеження на шляху 

до ведення діяльності.  
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Оскільки дані збираються та обробляються лише декілька разів на 

десятиліття, побудуємо додаткові значення для вимірювання прогресу участі 

фірм у міжнародних економічних відносинах. Один набір значень для кожного 

показника представляє відкритість фірм станом на кінець 2010 року- початок 

2011 року, інший – відповідні значення показників після 2011 року. 

Через обмеження даних не всі члени МРУ/О (Додаток З) включені до 

розгляду. 

Подальший аналіз включатиме кілька етапів: 

- аналіз прогресу відкритості фірм країни по відношенню до глобальної 

економіки в межах МРУ/О в період з 2011 по 2017 рр.; 

- порівняння основних мегарегіонів з точки зору усереднених показників 

відкритості фірм (аналіз в часі); 

- отримання висновків щодо того, чи поводяться компанії що 

розташовані на території країн-учасниць МРУ/О по-іншому, ніж розташовані 

в інших країнах. 

Починаючи розгляд відкритості фірм, які входять до різних 

мегарегіональних об’єднань, по відношенню до глобальної економіки 

можливо помітити, що до 2011 року навіть не всі економіки звітували за 

обраними показниками (Китай, Індія, Малайзія, Таїланд, Камбоджа) (Рисунок 

3.9). Це само по собі є ознакою низької відкритості економіки країн на 

зазначеному етапі. Ще одне спостереження полягає в тому, що країни, що 

входять до різних мегарегіонів, представляють досить неоднорідні групи як з 

точки зору загальної частки фірм, які позитивно відповіли на поставлені 

запитання по обраним показникам, так і з точки зору конкретних показників, 

що мають вищі значення. Це дозволяє зробити висновок, що з точки зору 

мікроаспектів в цей період мегарегіоналізація була на стадії становлення.  
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Рис. 3.9. Відкритість фірм світовій економіці в 2011 р. - 

мегарегіональні межі 

Джерело: побудовано автором на основі Обстеження підприємств Світового банку  

[205] 

 

У 2017 році відбулася зміна мегарегіонального економічного ландшафту 

(Рисунок 3.10): більше країн звітують щодо відповідей стосовно 

запропонованих показників. Відповіді країн коливаються у відносно вужчому 

коридорі. Вірно також і те, що кожен показник, за допомогою яких описано 

мегарегіональні учасники, не відрізняється на стільки, як це було у випадку 

2011 року. 
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Рис. 3.10. Відкритість фірм глобальній економіці у 2017 р. - 

мегарегіональні межі 
Джерело: побудовано автором на основі Обстеження підприємств Світового банку  

[205] 

 

Ці спостереження можуть бути підтверджені даними з Таблиці 3.8. По-

перше, значення відхилення всіх розглянутих показників зменшилось. По-

друге, спостерігається зростання середніх значень усіх показників, незалежно 

від мегарегіону, за винятком показників використання іноземних джерел та 

індикаторів, пов'язаних із використанням іноземних ліцензій, а також з 

торгівельними та митними обмеженнями та обмеженнями на доступ до 

фінансування. У першому випадку це може свідчити або про зміцнення 

незалежності економіки країн, або про повне включення цих країн у глобальні 

виробничі мережі та ланцюги, завдяки економічному прогресу. Останнє є 

безперечно позитивною ознакою активізації інтеграції приватного сектору 

економік МРУ/О у світову економіку. 
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По-третє, легко помітити, що в 2011 році БРІКС відігравала провідну 

роль (як з урахуванням позитивних, так і негативних ознак відкритості фірм 

до глобальної економіки). Це об’єднання теж зазнало найбільш кардинальних 

змін стосовно зменшення використання іноземних ресурсів або звітування про 

проблеми в сфері зовнішньої торгівлі чи фінансів. Цікаво, що ТТП та ВРЕП 

частіше звітували про торговельні перешкоди та використання іноземних 

ліцензій у 2017 році, ніж у 2011 році, що змушує замислитися про існування 

мегарегіональної специфіки. Дійсно, ВРЕП було ініційовано для розширення 

лібералізації торгівлі в азійському регіоні та за його межами. Важко зробити 

аналогічний висновок для ТТП, оскільки кількість країн, що розглядаються, є 

недостатньою (Таблиця 3.8). 

Таблиця 3.8 

Основна статистика щодо відкритості фірм глобальній економіці  

країн-учасниць МРУ/О  

  
  
  
  

БРІКС ШОС ТПП ВРЕП Загалом по 
МРУ/О 

av std av std av std av std av std 

частка компаній, що 
мають власний вебсайт 

2011 45,7 13,7 25,4 16,4 45 37,9 9,2 8,6 27,4 22,8 
2017 59,9 9,5 48,4 14,5 40,1 12,1 36,4 18,4 39,7 17,2 

частка загального обсягу 
продажів, що 
експортуються напряму 
(%) 

2017 3,9 1,5 3,8 2,4 5,3 0,4 4,4 2,1 4,1 2,3 

частка ресурсів 
іноземного походження 
від загального обсягу 
(%) 

2011 16,7 2,9 23,5 12,5 38,2 1,8 19,3 19,8 23,6 14,4 
2017 14,3 18,7 23,6 16,7 20,9 8,6 13,8 12,5 20 14,8 

частка компаній, що 
мають річну фінансову 
звітність, яку 
переглядають зовнішні 
аудитори 

2011 56,4 21,6 28,8 8,6 30,3 26,6 25,4 43,8 33,4 26,6 
2017 52,1 25,3 36 23,2 36,5 17,3 35,6 29,7 31,9 25,2 

частка компаній з 
міжнародно визнаним 
сертифікатом якості 

2011 19,1 10,4 9,6 6,8 17,7 4 10,6 6,7 12,5 7,7 
2017 31,2 20,7 24,2 15,6 7,5 9,2 12,8 16,3 15 14,5 

частка компаній, що 
використовують 
технології, ліцензовані 
від іноземних компаній 

2011 18,6 8,8 14,7 10,5 11,1 2,9 11,3 6,8 12,9 8 
2017 12,9 4,5 14,3 8,1 12,4 15 12,1 8 13 8,2 

частка компаній, які 
використовують 
матеріальні вкладення та 
/ або поставки 
іноземного походження 

2011 46,1 11,7 42,6 15,9 73,1 9,3 34,8 26,2 45,3 22,4 
2017 34,1 30,9 43,6 22,5 45,4 0 27 16,9 36,6 21 
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                              (продовження таблиці 3.8) 

      

частка компаній, що 
визначають митні та 
торговельні норми як головне 

обмеження 

2011 10,6 12,3 16 6,4 9,6 4,9 5,3 3,1 10,7 7,3 

2017 8,2 7,7 9,4 7 13 8,6 8,6 4,6 9,6 5,6 

частка компаній, що 
визначають доступ до 
фінансування як основне 

обмеження 

2011 25,3 13,8 26,9 5,9 13,7 4,7 15,4 2,5 20,4 7,8 

2017 15,3 12,6 15,2 9,5 6,9 7,2 8,5 6,3 11,8 8,6 

Джерело: розраховано автором на основі Обстеження підприємств Світового банку 

[205] 

 

Наступний рисунок (Рисунок 3.11.) зображує, наскільки мегарегіони 

відрізняються від Світу за рівнем відкритості фірм світовій економіці. 

Рис.3.11. Прогрес у відкритості фірм глобальній економіці - 

мегарегіони vs Світ 

Джерело: побудовано автором на основі Обстеження підприємств Світового банку  

[205] 

 

У більшості випадків мегарегіони відставали від світової економіки за 

показниками, що демонструють відкритість фірм до глобальної економіки як 
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у 2011, так і в 2017 році. Деякі зміни відбулися лише у 2017 році, коли відсоток 

фірм, що мають персональний вебсайт; фірм з міжнародно визнаними 

сертифікатами якості; фірм, які використовують іноземні ліцензії, в 

мегарегіонах, був вищим, ніж загалом у Світі. Характер наведених показників 

змушує нас стверджувати про важливість розвитку глобальних виробничих 

мереж для мегарегіоналів. 

У всіх інших випадках розбіжності між «мегарегіональним» та 

«глобальним» скоротилися в період з 2011 по 2017 рік. Це може означати, що 

мегарегіони стали більш інтегрованими у глобальну економіку, а також вони 

почали відігравати вирішальну роль у її розвитку.  

Дослідження мікроаспектів неоінтеграції у формі поширення 

мережевізації викрило відмінності у функціонуванні окремих МРУ/О з позиції 

відкритості їх компаній глобальній економіці. Беручи до уваги препозицію 

щодо взаємопов’язаності у функціонуванні двох форм мережевих режимів, це 

може означати, що деякі МРУ/О є більш ефективними за інші в реалізації 

поставлених цілей, пов’язаних з подоланням недосконалостей сучасної 

системи ієрархічного глобального економічного врядування. 

Вивчення динаміки розвитку мегарегіональних угод з позиції зміни 

залучення країн-членів до глобальних мереж створення вартості з позиції 

мікроаспектів було розглянуто раніше. Наразі пропонується оцінити 

макроекономічну динаміку розвитку країн-учасниць МРУ. В якості основних 

показників варто використовувати такі індикатори, як: експорт товарів та 

послуг (теми росту, % дпр), ПІІ чистий притік (% ВВП), митні та інші імпортні 

мита (% від податкових надходжень) (як макропоказники за допомогою яких 

можливо оцінити ступінь відкритості економіки окремої країни); темпи росту 

ВВП (% дпр) (як мірило загальноекономічного прогресу), - у їх зв’язку з 

індикатором від ЮНКТАД-Eora, що відображає ступінь залучення країни до 

глобальних мереж створення вартості. 

Довідково розглядаючи ТТІП, перемовини щодо створення якого були 

припиненні в двосторонньому порядку в 2019 році, як безпрецедентного 
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прикладу об’єднання двох з найбільших економік світу (Рис.3.13), 

спостерігається доволі високий ступінь синхронності в зміні обраних 

показників. 

Світова криза 2008 року, наслідки якої стали найбільш відчутними в 

2009 році, втілилась у просіданні надходжень ПІІ по найбільших економіках 

світу, ЄС та США. Криза мала вплив на загальні обсяги виробництва і 

відповідно на експорт товарів та послуг. Втім, найбільше постраждали саме 

країни ЄС, де падіння надходжень ПІІ в відсотках до ВВП мало більшу 

амплітуду через активізацію інвестиційної активності по відношенню до ЄС в 

перед-кризові періоди [206]. Через високий ступінь залежності банків ЄС від 

банківської системи США та скорочення відповідної фінансової активності, а 

також через впровадження обмежень на кредитування, і як наслідок, 

скорочення ділової активності реального сектору, ПІІ до ЄС значно 

скоротилися [207]. В 2017-2018 рр., після періоду відновлення 2013-2016 рр., 

скоротилась кількість та вартість угод зі злиття та поглинання, що знайшло 

своє відображення в зменшені надходжень ПІІ до ЄС та США [208]. Цьому 

спряла також переорієнтація потоку інвестицій в інші регіони світу (Південна 

Африка, Азія), країни яких демонстрували вищі темпи економічного 

зростання та вищу доходність від вкладених коштів [209]. 

Просідання експорту товарів та послуг США в 2015-2016 роках 

переважно пояснюється відносною ревальвацією дол. США по відношенню до 

валют інших країн світу і, відповідно, падінням конкурентоспроможності 

товарів та послуг США [210]. 

Також темпи росту ВВП в ЄС в 2012 році перетнули нульову позначку 

вдруге після 2009 року та набули від’ємних значень через кризу суверенного 

боргу, втім падіння могло б бути ще більшим, якби не зростання ВВП 

Німеччини [211]. 

Ілюстрація зміни макроекономічної динаміки з позиції відкритості 

економіки країн США та ЄС є ще одним прикладом, чому ТТІП допоки що 

залишилось в минулому: високій ступінь схожості залишає мало можливостей 
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для пошуку точок, де б економічні інтереси не перетиналися, конкуруючи 

один з одним, а взаємодоповнювали один одного. Додатковим аргументом на 

користь цієї тези є те, що перемовини щодо створення ТТІП «провалилися», 

зокрема, через те, що сторони не змогли дійти згоди в тому, що стосується 

відкриття ринків сільгосппродукції, а також процедури державних закупівель 

[212].  

 

 

Рис 3.12. Макроекономічна динаміка потенційних країн-учасниць ТТІП 

Джерело: побудовано автором на основі WDI [184] 

 

На противагу попередньому прикладу, країни БРІКС, як розташовані в 

полярно різних географічних регіонах світу, що очікувано, не завжди 

демонструють таку єдність (Рис.3.13). 
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Рис 3.13. Макроекономічна динаміка країн-учасниць БРІКС 

Джерело: побудовано автором на основі WDI [184] 

 

Так, наприклад, різниця в динаміці експорту товарів та послуг між ПАР 

та Індією в 2015 багато в чому можливо пояснити різницею в структурі 

товарного експорту. Так, Індія експортувала переважно сировинні товари та 

продукцію ІТ-сектору, Китай- трудомістку готову продукцію, фабричні 

товари, Росія- мінеральні ресурси, Бразилія- продукцію сільського 

господарства та тваринництва [200]. З плином часу, низькоякісна, низько-

технологічна продукція та сировинна складова експорту поступово 

витіснялася високотехнологічною продукцією та капіталомісткими виробами, 

такими як продукція машинобудування [213].  

Ще більш очевидною є різниця в зміні надходжень ПІІ. Так, 

спостерігається загальна висхідна динамка ПІІ в Бразилію, яка останніми 

роками є основним напрямом інвестування для інвесторів з США, 

Нідерландів, Німеччини тощо, які інвестують в видобуток нафти та газу, 

машинобудування, фінансовий сектор, інформаційно- комунікаційні 

технології, харчову промисловість тощо [207]. Це супроводжується 
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оберненими процесами по іншим країнам об’єднання. ПІІ до Росії скоротилися 

в 2014 році через санкції ЄС на тлі анексії Криму та роздмухуванні 

сепаратистських тенденції на Сході України, які згодом перетворились на 

повноцінну військову агресію, яка триває і по теперішній день. Притік ПІІ у % 

до ВВП до Китаю уповільнювався в 2014-2017 рр., передусім через 

становлення Глобального Півдня та розгортання торговельних війн, зокрема, 

на чолі з Китаєм [214]. 

Незважаючи на різницю в значеннях обраних показників, теми росту 

ВВП є доволі порівняними, за винятком Китаю, який є беззаперечним лідером 

у виробництві в глобальних масштабах. Економічне скорочення РФ в 2015 р. 

пояснюється входом економіки країни в рецесію на фоні високого рівня 

дефіциту бюджету через падіння світових цін на нафту [215]. Бразилія в 2015 

р. теж увійшла в рецесію, знову ж таки, через падіння цін на енергетичні 

ресурси та внутрішню політичну кризу та втрату довіри з боку інвесторів 

[216]. 

Загалом, географічна розрізненість країн-учасниць партнерства робить 

мало ймовірним можливість створення глобальних виробничих мереж на його 

основі.  

Рухаючись у бік більш масштабних мегарегіональних об’єднань та 

утворень, почнемо з найменш формального та проаналізуємо ШОС. До уваги 

будемо приймати тільки ті країни, які мають статус члена об’єднання: Китай, 

Киргизстан, Індію, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Російську Федерацію та 

Таджикистан. Об’єднуючи країни Центральної Азії та країни Півдня та Сходу 

Азії, що межують з ними: Китай та Індію, це об’єднання є, вочевидь, 

об’єднанням більш співставних економік. Це наочно видно на Рис. 3.14. 
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Рис.3.14. Макроекономічна динаміка країн-учасниць ШОС 

Джерело: побудовано автором на основі WDI [184] 

 

Значно вищі показники ПІІ у % від ВВП Киргизстану та Казахстану, 

поряд з відносно середніми темпами росту ВВП у % дпр, дозволяють 

припустити, що саме ці країни все більшою мірою залучаються до глобальних 

ланцюгів створення вартості. Це припущення додатково можна підкріпити 

спостереженням щодо більш високих темпів росту експорту товарів та послуг.  

Так, Казахстан запровадив низку реформ, зокрема того, що стосується 

покращення інвестиційного клімату, та з успіхом завершив процедуру вступу 

до СОТ. Найбільший ризик складає висока енергетична залежність економіки 

країни- близько 30% ВВП [217]. Киргизстан є більш складним випадком: 

сировинна складова економіки, переважно побудованої на видобутку 

корисних копалин, поряд з нестабільністю уряду та урядових політик та 

практик спричиняють надмірну волатильність ПІІ. Втім, Китай залишається 

основним інвестором до країни [218]. 

Додатково варто зауважити, що саме по цьому мегарегіональному 

об’єднанню починає спостерігатися скорочення в розривах між значеннями 
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досліджуваних показників в період між 2006 та 2018 рр. Доволі велика 

географічна територія, що охоплена об’єднанням, наявність транспортних 

коридорів, створює додаткові можливості до розвитку глобальних виробничих 

мереж. 

Переходячи до розгляду більших за кількістю учасників та відповідно за 

економічним потенціалом МРУ ВРЕП та ТТП, можна стверджувати що 

спостерігається ще більший ступінь синхронності та збіжності в розмірах 

коливання обраних показників в порівнянні з ШОС. 

Втім в групі також спостерігається певна нерівномірність економічного 

потенціалу країн. Так, Сінгапур – Азійське економічне диво, завдяки 

пільговому податковому режиму та послідовній інвестиційно-спрямованій 

політиці уряду, відрізняється значно вищими розмірами ПІІ в економіку 

країни та високими темпами економічного зростання вимірюваних за 

допомогою ВВП. Інші країни групи дуже різняться за динамікою ПІІ (Рис.3.14, 

ВРЕП). Якщо розрахувати середньоквадратичне відхилення ПІІ в % ВВП по 

обраних країнах, як міру коливань інвестиційної активності іноземних 

інвесторів, та ранжувати країни відповідно до цього показника, можливо 

виділити невеликі групи та пари країн зі схожими характеристиками: Південна 

Корея та Японія з загалом не дуже високою часткою ПІІ в ВВП та невисокими 

коливаннями; Китай та Тайланд з поступовим скороченням ПІІ в економіку 

країни по відношенню до ВВП; Індія, Індонезія, Австралія та Малайзія, 

М’янма, В’єтнам, Лаос зі схожими коливаннями надходжень ПІІ. 

За показником «теми зростання експорту товарів та послуг» умовно всі 

країни також можна поділити на декілька груп в межах об’єднання: країни з 

прискоренням темпів зростання експорту після 2008 р. та поступовим 

скороченням надходжень до 2015 р., та наступним зростанням (Тайланд, 

Малайзія, Індонезія, Індія, Камбоджа, Південна Корея); країни з переважно 

висхідною динамікою темпів зростання експорту після 2009 р. та доволі високими 

темпами росту загалом в 2018 р. (Філіппіни, В’єтнам, М’янма) та країни з високим 

рівнем доходів на особу та переважно помірними темпами зростання експорту 
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протягом всього періоду спостереження (Японія, Сінгапур, Австралія, Нова 

Зеландія). 

Все це в кінцевому випадку означає, що країни об’єднання мають різний 

виробничий потенціал та, скоріш за все, покривають декілька глобальних мереж 

вартості. Більше того, до ВРЕП входять країни, які не пов’язані з іншими угодами 

про ЗВТ [219]. 

Відповідно, спостерігаються і внутрішньогрупові відмінності в зростанні 

ВВП. На теперішньому етапі така різноманітна та різноспрямована динаміка надає 

об’єднанню багато потенціалу для співпраці між країнами та робить об’єднання 

більш стійким за рахунок зниження вірогідності одночасної рецесії всіх її членів.  

Рис.3.15. Макроекономічна динаміка країн-учасниць ВРЕП 
Джерело: побудовано автором на основі WDI [184] 

 

ТТП на відміну від ВРЕП являє собою сукупність країн з більш високим 

рівнем доходів на особу (на графіках ТТП довідково надані відомості по США, 

яка більше не є членом об’єднання). Також, за винятком В’єтнаму та 

Сінгапуру, як країн що стрімко розвиваються, межі коливання обраних 

показників вже в 2013 році є набагато вужчими ніж у випадку ВРЕП.  



195 

Рис.3.16. Макроекономічна динаміка країн-учасниць ТТП 
Джерело: побудовано автором на основі WDI [184] 

 

Водночас, формально це друге після БРІКС та реально перше на рахунку 

мегарегіональне утворення до якого входять країни Північної та Південної 

Америки. Вочевидь, якщо розкласти кожен графік на дві частини, одна з яких 

представляє країни Північної та Південної Америки, а інша- решту країн-учасниць, 

то економічно це будуть дві різні групи країн. Перша група характеризується 

нижчими обсягами надходжень ПІІ по відношенню до ВВП, нижчими темпами 

економічного зростання та нижчими темпами росту експорту товарів та послуг. 

В цьому закладена диспропорція взаємовідносин, яка, скоріш за все, 

проявлятиметься у тому, що країни американських континентів будуть виступати 

експортерами капіталу до країн Азії та імпортерами товарів вироблених ними.  
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Розглядаючи ступінь участі країн учасниць-об’єднань в глобальних мережах 

створення вартості апроксимовану за рахунок показника ЮНКТАД-EORA та база 

даних індикаторів торгівлі доданою вартістю TIVA для ЄС (Рис.3.18), можна 

спостерігати однакову динаміку зміни досліджуваного показника по роках. Через 

те, що Індія вийшла з ВРЕП тільки наприкінці 2019 року, вона все ще залишається 

на графіку. Наочно видно, що ВРЕП є найбільш однорідним об’єднанням; ТТП, 

водночас, можна умовно поділити на три блоки країн відповідно до ГМСВ (більше 

300 млрд. дол. США, 100-300 млрд. дол. США, менше 50 млрд. дол. США); ШОС 

є ще менш стабільним об’єднанням з цієї точки зору адже має два лідери Китай та 

Російську Федерацію. 

Рис.3.17. Мегарегіональні угоди в ГМСВ 
Джерело: побудовано автором на основі даних ЮНКТАД-Eora та TIVA [198;220] 
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Загалом, з плином часу на противагу коливанням обраних 

макроекономічних показників, спостерігається поглиблення розбіжностей в участі 

членів МРУ в ГМСВ, що наразі свідчить на користь становлення країн-глобальних 

лідерів у виробництві. 

 

3.3. Інтертемпоральний аналіз мережевізації глобальної економіки 

 

В попередніх підрозділах дисертації було теоретично обгрунтовано, що 

існує високий ступінь взаємозв’язку процесів мегарегіоналізації та процесів 

поширення глобальних мереж створення вартості (ГМСВ). Зважаючи на те, що 

ані теоретично, ані методологічно, ні емпірично цьому питанню не 

приділялось достатньо уваги в працях закордонних або ж вітчизняних вчених, 

дослідження взаємозв’язків між функціонуванням МРУ, як втілення 

глобальної мегаінтеграції, та ГМСВ, відповідно, як втілення глобальної 

мікроінтеграції, формує невичерпне поле наукового пошуку. Водночас, 

реалізація наукового задуму дозволяє отримати методологічний апарат 

спроможний спрогнозувати зміни в режимах глобального економічного 

врядування, а саме його мережевих форм. 

Окреме місце займають дослідження присвячені вивченню 

взаємозв’язків між інтеграцією на рівні підприємств, що втілюється в 

формуванні та функціонуванні ГМСВ, та інтеграцією на рівні різних 

регіонів— мегарегіональної інтеграції.  

Фукунарі К. та Чен Л. чи не найперші, хто розглядає МРУ у 

взаємозв’язку з ГЛСВ. Вони зазначають, що мега ЗВТ намагаються встановити 

нові правила в тих сферах, де СОТ виявила свою низьку спроможність 

(торгівля послугами, дигіталізація економіки та ін.). Ці правила, таким чином, 

зможуть стати в майбутньому стандартами в управлінні [221].  

Так, Б. Хукман зазначає, що утворення мегарегіональних об’єднань 

може вплинути на функціонування глобальних ланцюгів створення вартості. 

Головним поясненням слугує те, що торгівельна система все більше 
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спрямована на те щоб виробляти продукти, а не на те, щоб їх продавати [222]. 

Передусім, це знаходить своє відображення в текстах відповідних угод, які 

містять численні положення напряму не пов’язані із лібералізацією торгівлі. В 

брифінгу ЄС, на підтримку ідеям Хукмана Б., йдеться про те, що створення 

ТТС та ТТІП може вплинути на те, як будуть розвиватися глобальні ланцюги 

створення вартості [223].  

На думку Мелендез-Ортіз Р. «мегарегіонали - це глибокі інтеграційні 

партнерства створені країнами або регіонами, яким належить основна частка 

світової торгівлі та прямих іноземних інвестицій (ПІІ), та в яких дві або більше 

сторін знаходяться в лідуючий позиції або є хабами в глобальних ланцюгах 

створення цінностей» [224].  

Зважаючи на той факт, що МРУ не ставлять перед собою пряму ціль 

лібералізації зовнішньої торгівлі, а радше економічну інтеграцію економік-

учасниць з подальшою більш глибокою інтеграцією в глобальну економіку, то 

сукупність взаємозв’язків між країнами-учасницями є набагато ширшою, 

зокрема вони охоплюють питання міжнародної виробничої кооперації. 

У. Місра зазначає, що зволікання Індії із приєднанням до ВРЕП не дає 

можливості індійським компаніям скористатися можливостями, що 

пропонують ГМСВ, які існують в межах об’єднання,— можливостями, якими 

вже користуються В’єтнам, Бангладеш, Китай, країни рівень бідності в яких 

скоротився найсуттєвіше [225]. Ла M. в свою чергу, вбачає саме у 

функціонуванні ГМСВ, які територіально охоплюють потенційних учасників 

ВРЕП, потенціал до балансування інтересів різних країн та вирішальну роль у 

підписанні МРУ та забезпеченні їх інституційної спроможності [219]. 

Інгот Ст.та Дві Лаксані Д. досліджують Індонезію та її участь в ГМСВ 

ВРЕП. Провівши відповідні розрахунки доданої вартості, що створюється 

Індонезією в межах частини ГМСВ, що територіально знаходиться в ВРЕП, 

вони зазначають, що в майбутньому саме членство в об’єднанні призведе до 

появи додаткового попиту на продукцію національних виробників та 

https://indianexpress.com/profile/author/udit-misra/
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отримання можливості технологічного оновлення[226]. Інакше кажучи, участь 

у ГМСВ спонукає країни до підписання МРУ. 

Елмс Д. доходить схожого висновку розглядаючи ТТП. Регіональні 

угоди, на її думку, є ефективнішими за двосторонні, і таким чином, дозволяють 

учасникам ГМСВ, як регіональним, а не двостороннім утворенням, краще 

досягати своїх цілей [227]. 

Бергер А. та ін. присвячуючи своє дослідження прикладу В’єтнаму, 

доходять висновку, що ТТП й надалі буде сприяти підвищенню привабливості 

країни для іноземних інвестицій, перетворюючи її на виробничий хаб 

відповідних ГМСВ. Втім, під питанням залишається в яких саме секторах 

створення доданої вартості буде зберігатися конкурентна перевага [228]. 

Стосовно ТТІП, як угоди, яке все ж таки не було підписане, відповідні 

дослідження присвячені не-участі або потенційним ефектам від участі в 

об’єднанні. Водночас, самі перемовини щодо створення ТТІП проходили з 

позиції підходу потенціалу створення ланцюгів на доданій вартості, а 

головною метою було, зокрема анонсовано скорочення видатків та 

покращення логістики вздовж ГМСВ[229]. 

Коннел У., Саймонс У. та Вандебусше Г., розглядаючи вартість не-

участі в ТТІП з позиції функціонування ГМСВ, спрогнозували, що у випадку 

підписання угоди можливо було б очікувати на зростання торгівлі між 

учасницями об’єднання в першу чергу за рахунок усунення нетарифних 

бар’єрів на торгівлю, наприклад таких, як специфічні технічні стандарти, 

вимоги до якості та ін.[230]. 

Таким чином, існує взаємовплив факту існування МРУ та 

функціонування ГМСВ. В свою чергу ГМСВ мають беззаперечний вплив на 

економічний розвиток всередині країни, стаючи локомотивом розвитку 

назовні. 

Мегарегіональні торговельні угоди стали невід’ємною частиною 

сучасного процесу глобалізації, виступаючи наступним щаблем економічної 

інтеграції. В умовах існування та співіснування різних режимів глобального 
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економічного врядування (починаючи з квазіієрархічної системи 

наддержавних інституцій та закінчуючи мережевими формами дисипативного 

управління) мегарегіональна інтеграція є ще однією зі спроб досягти 

економічного розвитку, яке б виходило поза межі окремого регіону світу. В 

цьому контексті мегарегіональна інтеграція може розглядатися, як підґрунтя 

актуалізації або ж один із сучасних інструментів глобального економічного 

врядування. 

Навіть при розгляді самої простої форми міжнародної економічної 

інтеграції, Мендерез-Ортіз Р. зазначає, що «нові ПТУ організовані навколо 

набору глибших проблем інтеграції, що сприяє транснаціональному спільному 

виробництву та глобальним ланцюгам створення вартості» [231]. Він 

стверджує, що мегарегіонали, у свою чергу, заглиблюються у написання 

правил, які лежать в основі функціонування глобальних ланцюжків створення 

вартості. 

Однак невпинне ускладнення світового економічного буття та 

нездатність ПТУ та інших інтеграційних ініціатив, які не виходять за межі 

конкретного географічного регіону та переважно засновані на правилах СОТ / 

ГАТТ, яка переживає зараз серйозну кризу, не відповідають глобальній 

природі та глобальним потребам глобальних ланцюгів створення вартості та 

їх мереж. З цієї точки зору мегарегіональні угоди можуть розглядатися в якості 

інструменту управління глобальною економікою з точки зору глобальних 

ланцюгів та мереж створення вартості. 

Незважаючи на окреслені результати, наразі відчувається суттєвий брак 

комплексного дослідження присвяченого вивченню взаємозв’язків між 

означеними явищами. Відповідна тема є недостатньо висвітленою і в тому, що 

стосується питань впливу поширень ГМСВ на укладання МРУ та створення 

мегарегіональних партнерств. Водночас, і МРУ, і ГМСВ в своїй першооснові 

створюються з метою уникнення обмежень в міжнародній торгівлі, а тому, по 

суті своїй, потенційно можуть виявитися взаємозалежними явищами. 
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Вивчення того, яким чином змінювалась макроекономічна динаміка 

досліджуваних показників країн- учасниць найбільших МРУ, які передусім 

характеризують ступінь відкритості місцевого бізнесу до глобальної 

економіки, зокрема в залежності від факту набуття країною членства в МРУ, а 

також потенціалу участі країни в ГМСВ з позиції макро- та мікропоказників 

відкритості, є першим кроком до кількісної та якісної оцінки взаємовпливу 

досліджуваних явищ.  

Задля виконання поставленого завдання відповідне дослідження буде 

проведено в декілька взаємопов’язаних етапи.  

На першому етапі буде проведений аналіз рівня доходів на особу окремо 

по різним МРУ (ШОС,ВРЕП,ТТП,ТТІП,БРІКС) та еволюції рівня життя в 

МРУ з метою виявлення диспаритету економічного розвитку. 

На другому етапі будуть дослідженні інтертемпоральні збурення в 

обраних макроекономічних показниках, зокрема в тому що стосується року 

вступу до МРУ або початку перемовин щодо приєднання. Це дозволить 

зробити висновок щодо того, чи справив факт набуття членства в МРУ або 

наближення до МРУ вплив на коливання досліджуваних показників. 

На третьому етапі, використовуючи методологію, запропоновану 

автором в роботі, дослідження відкритості підприємств МРУ глобальній 

економіці, буде побудований відповідний масив панельних даних, в якому 

також будуть представлені відповідні мікропоказники відкритості глобальній 

економіці агреговані для 2011 та 2017 року. Використовуючи цей масив даних 

буде проведено кореляційний аналіз взаємозв’язку макро- та мікропоказників 

відкритості глобальній економіці по групі країн, що входять до МРУ, а також 

оцінена ступінь кореляції між ними та показником, що виражає ступінь 

залученості до ГМСВ. 

На четвертому етапі отримані відомості будуть порівняні з отриманими 

результатами для всієї сукупності країн безвідносно їх (потенційної)участі в 

МРУ. На основі цього буде зроблений висновок щодо того чи існує 
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можливість припустити, що МРУ є своєрідним пулом країн відмінним від 

інших. 

Статистичну основу дослідження складають данні Світового банку та 

ЮНКТАД, що охоплюють період з 2005 по 2018 роки, як для країн-учасниць 

МРУ (ШОС,ВРЕП,ТТП,ТТІП,БРІКС), так і для інших країни світу (Додаток 

К). 

Починаючи дослідження з вивчення різниці між МРУ в термінах 

валового національного доходу на особу, звернемося до принципу Світового 

банку та використаємо в якості основного показника ВНД на особу за методом 

Атласу в постійних цінах 2010 року. 

На Рисунку 3.18 представлено динаміку зміни середнього ВНД на особу 

мегарегіональних об’єднань (стовпчики) та середньоквадратичних відхилень 

досліджуваного показника всередині блоків (лінії) з метою формування 

уявлення щодо рівномірності зростання ВНД в країнах-учасницях. ТТІП 

надано довідково, а з ТТІП відповідно виключено США, як найбільша 

економіка світу та країна, яка вийшла з об’єднання, адже її включення в 

розгляд ТТІП могло б призвести до викривлення уявлення щодо реально стану 

речей саме по цьому об’єднанню.  

Рис.3.18. Мегарегіональні особливості зміни ВНД 
Джерело: побудовано автором з використанням WDI [184] 
* St.dev- середньоквадратичне відхилення, av-середнє значення 

 

Як видно з Рисунку 3.18, найбільше середнє значення ВНД на особу в 

досліджуваних роках спостерігалось по ТТІП, за яким слідувало ТТП, ВРЕП, 
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БРІКС та ШОС. Майже по всіх досліджуваних МРУ спостерігалося помітне 

падіння ВНД на особу в 2009 році, пов’язане з глобальною економічною 

кризою, а пік був досягнутий в 2013 році, який супроводжувався 

прискоренням економічного зростання в регіонах, до яких належать країни-

учасниці МРУ, та уповільненням інфляції [232]. Тільки ТТІП випередило 

показник 2013 року в 2018-му. 

Цікавою є ситуація з диференціацією всередині груп відповідно до 

обраного показника. Так, ТТІП загалом відрізняється доволі помірними 

розмірами стандартних відхилень ВНД на особу в порівнянні з середніми 

значеннями ВНД. Що стосується інших блоків, то спостерігалося декілька 

переломних моментів: 2009 рік, коли середньоквадратичне відхилення в ВНД 

на особу по ТТП стало меншим за відповідний показник ВРЕП, та 2013 рік, 

коли відповідно середньоквадратичне відхилення в ВНД на особу ШОС стало 

переважати на відповідними показниками БРІКС.  

Загалом, за винятком ТТІП, середньоквадратичне відхилення 

змінюється хвилеподібно з деякою тенденцією до зростання в порівнянні з 

2006 роком, що свідчить про зростаючі розбіжності в розвитку досліджуваних 

економік, що формують ядро об’єднань. 

В Таблиці 3.9 наведено усереднені дані щодо середніх значень ВНД на 

особу країн-учасниць МРУ в 2006-2018 роках. 

Таблиця 3.9 
Різниця в рівнях доходів населення мегарегіональних об’єднань 

 

Середнє значення ВНД 

на особу, 

2006-2018 

Середньо- 

квадратичне відхилення Коефіцієнт варіації 

ТТП (без 

США) 24278,15 17957,24 0,74 

ВРЕП 15461,49 18962,78 1,23 

ШОС 3862,21 3835,21 0,99 

БРІКС 6671,08 3586,73 0,54 

ТТІП  43988,68 12979,99 0,29 

Джерело: розраховано автором з використанням WDI [184] 

Відповідно, БРІКС є найбільш однорідною групою з точки зору ВНД на 

особу, ТТП незважаючи на високе середнє значення ВНД на особу займає 

друге місце, потім йде ШОС, а найбільш неоднорідним виявляється ВРЕП, яке 
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об’єднує багато країн Азії з діаметрально різним рівнем доходів. Різниця в 

ВНД на особу є передусім свідченням ефективності економічної діяльності 

господарюючих суб’єктів, при інших рівних умовах, ТТП виграє за цим 

критерієм у ВРЕП. Це, в свою чергу, дає змогу стверджувати, що виробничі 

процеси в ТТП розвинуті краще. 

Звертаючи свою увагу на те, як змінювалась розбіжність в 

досліджуваних макроіндикаторах відкритості глобальній економіці в 

залежності від факту вступу/приєднання/підписання угоди про вступ або 

початку перемовин щодо створення МРУ (Табл.3.10), варто зазначити, що 

після укладання відповідних угод або приєднання до об’єднання, загалом 

спостерігалося скорочення в обсягах коливання досліджуваних показників. 

Довідково наведені розрахунки щодо того, якого розвитку набувала 

макроекономічна динаміка в період після глобальної фінансової кризи та до 

якісних змін в МРУ. Маємо наступний висновок— після кризи волатильність 

обраних показників теж зменшувалась, втім наступні періоди після підписання 

угод про МРУ або початку перемовин давали ще більше зниження. 

Таблиця 3.10 

Інтертемпоральні збурення в обраних макроекономічних показниках: 

аспект прогресу в встановленні МРУ 

М
Р

У
 

п
о

к
аз

н
и

к
 

п
ер

іо
д
 

сп
о

ст
ер

еж
ен

н
я
 

Індикатори 

Мита ** 

Експорт 

Т+П 
(темпи росту, 

 % дпр) 

Чистий притік ПІІ  

(% ВВП) 

Темпи  
росту ВВП  

(% дпр) 

ГЛВ,  
млрд.дол. 

США 

Т
Т

П
 б

ез
 С

Ш
А

 

St. 

dev 

Загалом 0,7 6,4 2,7 5,8 145,6 

2006-2015 0,8 7,2 3,2 5,7 144,6 

2016-2018 0,8 4,8 2,1 6,9 151,6 

2010-2015 0,7 6,4 2,7 5,8 155,4 

AV 2,1 2,2 3,4 3,3 139,6 

CV 0,4 0,3 1,9 0,8 1,05 

В
Р

Е
П

 

St. 

dev 

Загалом 7,3 7,4 5,4 3,0 212,2 

2006-2011 8,2 9,2 5,0 3,8 178,3 

2012-2018 6,6 5,4 5,7 2,1 236,1 

2010-2011 7,8 8,9 5,3 3,1 217,6 

AV 7,9 6,5 4,6 5,3 170,9 

CV 0,9 1,1 1,2 0,6 1,2 

Ш
О

С
 

St. 

dev 

Загалом 4,9 12,5 3,3 3,2 255,8 

2006-2016 4,8 12,9 3,4 3,3 245,6 

2017-2018 5,6 9,1 1,2 1,8 313,6 

2010-2016 4,8 11,5 3,1 2,8 275,8 

AV 9,1 28,0 3,7 5,8 138,2 

CV 0,5 0,4 0,9 0,5 1,9 
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(продовження таблиці 3.10)  

Т
Т

ІП
 

St. 

dev 

Загалом  5,2 2,1 1,8 81,9 

2006-2009  8,4 3,1 2,7 75,4 

2010-2018  3,1 1,4 0,8 39,4 

AV  3,9 3,1 1,5 78,1 

CV  1,3 0,7 1,2 0,11 

Б
Р

ІК
С

 St.dev 

Загалом 4,6 6,3 1,2 4,0 280,4 

2006-2009 5,2 9,0 1,1 4,9 190,1 

2010-2018 4,4 4,8 1,1 3,4 308,6 

AV 7,4 4,0 2,4 4,5 242,6 

CV 0,6 1,6 0,5 0,9 1,2 

Джерело: розраховано автором на основі даних ЮНКТАД-Eora та WDI [198;184] 
*St.dev- середньоквадратичне відхилення, av-середнє значення, cv-коефіцієнт варіації 

** та інші імпортні зобов’язання  (% податкових надходжень) 
 

Винятки – чистий притік ПІІ у % до ВВП до ВРЕП та ТТП через те, що 

країни-учасниці МРУ дуже активно приймають участь у потоках іноземного 

капіталу. 

Також спостерігалось поступове збільшення коливань в залученості до 

ГМСВ. Такий результат свідчить на користь того, що глобальні мережі 

створення вартості розвивались з прискоренням та нерівномірно, виділялися 

явні лідери глобалізації виробництва, найбільший стрибок був забезпечений 

між 2009 та 2013 рр., що демонстрував стрімке відновлення після глобальної 

економічної кризи, за якої саме країни, що розвиваються Азійського регіону 

стали локомотивом світового зростання. Середньо-геометричні темпи 

зростання по ВРЕП склали 5,7%, ШОС- 7,6%, БРІКС- 6,4%, ТТІП -1,02%, ТТП-

3,9%. 

Цікавою є і та обставина, що серед всіх розглянутих МРУ ШОС є 

найбільш відкритим до глобальної економіки (середні значення показників є 

найвищими), потім йде ВРЕП та БРІКС, та ТТП. Втім ШОС є й найбільш 

уразливими (середньоквадратичне відхилення є найвищим). Загальна теорема 

малої відкритої економіки знаходить і тут своє відображення. Адже до ШОС 

належать країни з найменшим серед МРУ середнім ВНД на особу. 

Водночас ТТП являють собою в середньому найменш волатильне 

об’єднання економік (за критерієм коефіцієнту варіації), через те що 

відповідні коефіцієнти варіацій в середньому є найвищим. Цей висновок не 

контрастує з результатами відповідних оцінок по ВНД на особу.  
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Загалом, якщо ранжувати всі МРУ за критеріями коефіцієнту варіації 

для досліджуваних показників відкритості та за критерієм ВНД на особу, то 

отримаємо наступний перелік МРУ (Таблиця 3.11). 

Таблиця 3.11 

Ранжування МРУ відповідно до критеріїв відкритості та ВНД на 

особу (1-найвищий коефіцієнт коваріації) 
Ранг Cv 

макропоказників відкритості 

Cv 

ВНД на особу 

1 ВРЕП ВРЕП 

2 БІРКС ШОС 

3 ШОС ТТП (без США) 

4 ТТП (без США) БІРКС 

5 ТТІП ТТІП 

Джерело: складено автором на основі ЮНКТАД-Eora та WDI [198;184] 
(1-найвищий коефіцієнт варації,5- найнижчий) 

 

Доволі високий ранг БРІКС, яке єдиним виключенням, забезпечений 

відносно високим коефіцієнтом варіації експорту товарів та послуг у % до 

ВВП, що пов’язано з великою нестабільність експорту ПАР та РФ. 

Отримані результати дозволяють стверджувати, на прикладі країн, що 

входять до МРУ, що існує доволі висока вірогідність взаємозв’язку між 

показниками відкритості економік та ВНД на особу. Відкритість економіки 

збільшує, в свою чергу можливість факту бути залученим до глобальних 

мереж створення вартості, а високий ВНД асоціюється з високим ВНП. 

Додаючи до аналізу мікропоказники відкритості глобальній економіці 

(Таблиця 3.17), розрахуємо коефіцієнти кореляції між досліджуваними 

показниками (Таблиця 3.12) спочатку винятково для країн, що входять до 

МРУ/О. Відповідні результати можуть бути покладені в основу підтвердження 

гіпотези щодо конгруентності процесів інтеграції в економічних суб’єктів в 

глобальну економіку на мікро- та макрорівнях. Подальше розрівняння 

результатів співставного аналізу проведеного на основі даних по всім країнам 

світу, безвідносно участі в МРУ/О, дасть відповіді на запитання щодо 

наявності мегарегіональної специфіки досліджуваних процесів. 
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Таблиця 3.12  

Кореляційний аналіз зв’язків між макро- та мікропоказниками 

відкритості глобальній економіці країн-учасниць МРУ/О  

  

Ч
П

П
ІІ

 (
%

В
В

П
) 

Ч
В

П
ІІ

  

(%
 В

В
П

) 

Р
П

О
 (

%
 В

В
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) 

В
В

П
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д
 (

2
0
1
0
С

Ш
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) 
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В
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В
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 (
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Ш
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) 

Е
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Т
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П
  

(%
 д

п
р
) 

Е
к
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Т
+

П
  

(%
 В

В
П

) 

М
ІЗ

 (
%

П
Н

) 

В
Н

Д
 н

а 
о
со

б
у
 

Г
М

С
В

 

ЧППІІ (%ВВП) 1           

ЧВПІІ (% ВВП) 0,63 1          

РПО (% ВВП) 0,20 0,67 1         

ВВПнд (2010США) 0,08 0,43 0,25 1        

%ВВП 0,26 -0,01 0,05 -0,43 1       

ВВП (2010США) -0,22 0,00 0,03 0,47 -0,21 1      

ЕкспТ+П (% дпр) 0,10 -0,05 0,02 -0,13 0,56 -0,06 1     

ЕкспТ+П (% ВВП) 0,69 0,72 0,58 0,16 0,12 -0,24 0,12 1    

МІЗ (%ПН) 0,21 -0,19 -0,18 -0,44 0,31 -0,25 0,23 0,09 1   

ВНД на особу 0,07 0,41 0,25 1,00 -0,40 0,47 -0,12 0,13 -0,45 1  

ГМСВ -0,01 -0,01 0,01 0,00 -0,06 0,03 -0,03 0,02 0,10 0,00 1 

Сайт -0,08 0,20 0,10 0,17 0,07 0,16 -0,01 0,03 0,26 0,15 0,05 

ПрЕКСП 0,13 -0,29 -0,30 -0,40 0,22 -0,01 0,12 0,17 0,41 -0,47 0,10 

ІнРес 0,16 -0,05 -0,25 -0,15 0,26 -0,26 0,10 0,08 0,42 -0,16 0,18 

ЗовнАуд -0,11 0,09 0,16 0,00 0,09 0,10 -0,04 -0,04 0,40 0,05 -0,09 

МіжнСертиф -0,22 -0,05 -0,07 0,02 0,12 0,43 -0,13 -0,15 0,23 -0,01 0,13 

ІнозТехн -0,04 -0,04 -0,08 -0,08 0,24 0,04 -0,12 -0,08 0,30 -0,04 0,02 

ФІнозР 0,10 0,04 -0,13 0,04 0,18 -0,20 0,01 0,06 0,26 0,03 0,08 

МТО -0,02 -0,04 -0,08 -0,09 0,26 -0,22 -0,04 -0,07 0,27 -0,10 -0,02 

ФінО 0,03 0,01 -0,09 -0,09 0,22 -0,20 0,06 -0,10 0,32 -0,08 0,05 

Джерело: розраховано автором на основі ЮНКТАД-Eora та WDI з використанням 

STATA10 [198;184;205] 

*повна версія таблиці знаходиться у Додатку Л 

Згідно з результатами розрахунків представленим в таблиці 3.12, окрім 

доволі очевидних взаємозв’язків між експортом товарів та послуг, притоку та 

відтоку ПІІ, ВНП на особу та темпів зростання ВНП та ін. (де відповідні 

коефіцієнти кореляції більші за 0,5), існують доволі цікаві комбінації 

досліджуваних явищ. 

Так, коефіцієнт кореляції між ВВП на особу та темпами зростання ВНП, 

розрахований на основі даних по країнах-учасницях МРУ, майже дорівнює -

0,45, підтверджуючи загально відомі висновки, щодо того, що більш багаті 

країни, зростають повільніше.  

Значення частки компаній в МРУ, в яких є міжнародний сертифікат 

якості, позитивно корелює з ВВП (R=0,65), залученням до ГМСВ(R=0,59), 
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фактом наявності сайту (R=0,53), та фактом проведення зовнішніх аудитів 

(R=0,50). 

На основі використаних даних не винайдено достатньо сильних зв’язків 

між загальною відкритістю економіки країн-учасниць МРУ та ступенем 

залученості фірм до ГМСВ. Це, зокрема, пов’язано з безперечним існуванням 

внутрішньогрупових відмінностей. Найбільші коефіцієнти кореляції між 

мікропоказниками і макропоказниками належать такому індикатору як митні 

та інші зобов’язання у % до ВВП. Поясненням цьому можуть слугувати великі 

обсяги внутрішньофірмових потоків в межах ГМСВ. 

Як свідчать дані таблиці Л.1 в Додатку Л, мікропоказники сильно 

пов’язані між собою. Так, наявність власного сайту позитивно корелює з усіма 

іншими показниками, окрім торговельних та фінансових обмежень. Цікавим є 

і те спостереження, що використання іноземних ресурсів позитивно пов’язане 

з обмеженнями на торгівлю, що означає що фірми таким чином намагаються 

обійти бар’єри на вході до ринку, те саме вірно і для використання технологій 

з іноземними ліцензіями. Цей результат відповідає спостереженню Шуіро 

Урата стосовно того, що іноземний капітал відігравав особливо важливу роль 

для економічного розвитку східно-азіатських економік, оскільки саме ПІІ 

дозволили реципієнтам долучитися до ГМСВ шляхом створення іноземних 

філій БНК- головних донорів ПІІ [233]. 

Частка компаній, що мають технології з іноземною ліцензією, позитивно 

корелюють з відсотком фірм, що експортують товари напряму (R=0,51), 

відсотком фірм, що визнають митні та інші торгівельні обмеження 

критичними для ведення діяльності (R=0,76) та відсотком фірм, що визнають 

фінансові обмеження критичними для ведення діяльності (R=0,69). 

Відповідно, відкриття власного бізнесу розглядається в якості виграшної 

стратегії у напрямку огинання зовнішньоекономічних обмежень. 

Такі результати тільки підтверджують припущення Рашмі Банга, щодо 

того, що мегаугоди про вільну торгівлю, як ТТП, що містять ліберальні 

положення щодо ПІІ та торгівлі послугами, швидше за все, збільшуватимуть 
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імпорт ресурсів з країн-учасниць об’єднання, які в подальшому 

використовуються в виробництві товарів на експорт [234]. 

Для групи країн МРУ також характерний високий ступінь зв’язку між 

відсотком фірм, що визнають митні та інші торгівельні обмеження 

критичними для ведення діяльності, та відсотком фірм, що визнають фінансові 

обмеження критичними для ведення діяльності (R=0,77). 

Вочевидь, окремі МРУ можуть мати характерні особливості, наприклад, 

більш очевидний ступінь зв’язку між досліджуваними показниками, особливо, 

що стосується показника ГЛВ, відповідні кореляційні зв’язки якого з іншими 

показниками могли б бути вищими, втім напрями зв’язків залишалися б 

незмінним. Водночас, звуження розгляду коефіцієнтів кореляції до окремих 

МРУ могло б призвести до низької статистичної значимості отриманих 

результатів через обмежену кількість спостережень. Додатково мають 

розглядатися взаємозв’язки між досліджуваними мікропоказниками та 

макропоказниками відкритості економіки в т+N періодах і, відповідно, 

показнику включення до ГМСВ в періоді т+N, адже виявлені характерні 

зв’язки між досліджуваними явищами говорять на користь того, що МРУ мали 

б активно розширювати свою діяльність, що мало б мати сильний вплив на 

відкритість національних економік загалом. Аксіоматично можливо прийняти 

результати запропоновані в Таблиці 3.12 за основу. 

 Таблиця Л.2 Додатку Л містить результати відповідних розрахунків для 

економік країн світу безвідносно їх участі в МРУ. Як видко з таблиці, загалом 

характер зв’язків між досліджуваними індикаторами, їх напрям та глибина є 

співставними. 

Проте, загалом для МРУ характерні в середньому більш тісні зв’язки 

між мікропоказниками відкритості економіки, а також наявність таких зв’язків 

між відсотком фірм, що використовують технології з іноземними ліцензіями, 

та відсотком фірм, які рапортують щодо високих торговельних обмежень та 

обмежень на доступ до фінансів. В свою чергу країни світу, фірми яких 

використовують іноземні ресурси, частіше за фірми МРУ мають відкриту 
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звітність та міжнародні сертифікати якості. Це свідчить про вищій ступінь 

загальної культури ведення бізнесу, і становить відмінну бізнес-стратегію. 

Більше того, саме для країн МРУ характерні високі коефіцієнти кореляції між 

експортом товарів та послуг та чистим притоком та відтоком ПІІ.  

Додатковий розгляд результатів кореляційного аналізу для країн, що не 

входять до МРУ (Таблиця Л.3 Додатку Л) підтверджує попередньо наведені 

висновки.  

Зважаючи на результати отримані в попередніх розділах, а також на той 

факт, що критерій часу та особливості країн, що становлять предмет 

дослідження, мають бути прийняті до уваги при моделюванні ступеню 

залученості до глобальних мереж створення вартості, схематично загальна 

система мегарегіоналізації з позиції потенціалу участі у глобальних мережах 

створення вартості може виглядати наступним чином (Таблиця 3.13). 

Таблиця 3.13. 

Двокрокова рамкова модель мегарегіоналізації через участь в 

ГМСВ 
Крок1 Крок2 

Модель 1 Модель 2 Особливості 

Незалежні 

змінні 

Залежна 

змінна 

Незалежна 

змінна 

Залежні змінні Тестування відмінностей 

відповідного регресійного аналізу 

для країн-учасниць МРУ/О та 
інших країн 

Сайт ГМСВ 

t+n 

 ГМСВ ЧППІІ (%ВВП) t+n 

ПрЕКСП ЧВПІІ (% ВВП) t+n 

ІнРес РПО (% ВВП) t+n 

ЗовнАуд ВВПнд (2010США) t+n Тестування збіжності в рівнях 

економічного розвитку країн-

учасниць МРУ/О 
МіжнСертиф %ВВП t+n 

ІнозТехн ВВП (2010США) t+n 

(також частки ВВП країн 
в світовому ВВП) 

ФІнозР ЕкспТ+П (% дпр) t+n 

(також частки експорту 

країн в світовому 

експорті) 

МТО ЕкспТ+П (% ВВП) t+n 

ФінО МІЗ (%ПН) t+n 

Джерело: авторська розробка 

 

На другому кроці моделі залежності можуть включати в себе 

інструментальні змінні замість фактичних значень. Відповідна пропозиція 

щодо моделювання конгруентна підходу «трансформаційних скриньок», 

запропонованому в п.п.2.3. 
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Висновки до розділу 

 

В поточному розділі за рахунок методів економіко-статистичного 

аналізу проведена стратифікація глобальної економіки та виявлені осередки 

мегарегіоналізації у вигляді країн-центроїдів, проаналізовані мікро- та 

макроаспекти мережевізації глобальної економіки та надана інтертемпоральна 

характеристика означеним процесам. 

Ієрархічні форми ведення бізнесу витісняються мережевими, як на 

локальному, так і на глобальному рівнях, слідуючи мережевізації, 

мультизадачності, плюралістичності існування економічних суб’єктів. Майже 

канули в літу ті часи, коли країни входили винятково до одного чи до іншого 

інтеграційного об’єднання. Так, відповідно, на заміну регіональним формам 

міжнародної економічної інтеграції, як спроби інституціоналізації отримання 

економічної ренти від зовнішньоекономічних зносин, та світполярному 

мультилатеризму, з їх доволі очевидними формами досягнення загального 

консенсусу, приходять нові форми регіоналізму, які більшою мірою 

відповідають глобальним формам економічного буття та масштабам ведення 

бізнесу. Йдеться про мегарегіональні угоди та партнерства (МРУ). Процеси 

мегарегіоналізації та розвитку глобальних мереж створення вартості (ГМСВ) 

є взаємопов’язаними та мають досліджуватись у безпосередньому 

взаємозв’язку. 

До 2011 року мегарегіоналізація, як одне з втілень глобального 

економічного врядування, знаходилася на стадії становлення: спостерігалася 

висока ступінь розбіжності щодо участі фірм у глобальних економічних 

зв'язках по мегарегіональних угодах та об’єднаннях, був наявний низький 

показник звітності за обраними показниками. У 2017 році ситуація змінилася, 

БРІКС почали відігравати провідну роль у мегарегіоналізації, що не дивно, 

враховуючи розмір економік-учасниць. Основні зміни стосувалися ступеню 

використання іноземних ресурсів та іноземних ліцензій, а також обмежень на 
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доступ до зовнішньої торгівлі та фінансів. Відповідне зменшення свідчить на 

користь більшої відкритості економік, що входять до найбільших МРУ/О.  

Процеси неоінтеграції в глобальній економіці на мікро- та мегарівнях 

конгруентні. Втім, передумови мегарегіональної інтеграції, є більш 

системними економічними явищами, що мають відверту глобальну природу, 

на відміну від передумов міжнародної економічної інтеграції в загальному 

випадку, які переважно обмежуються інтересами та економічним станом 

окремих національних економік світу. Мікроміжнародна інтеграція являє 

собою симбіоз істотно теоретичних мікроекономічних передумов (яка може 

бути описана за допомогою загальної двоїстої задачі максимізації прибутку) 

та викликів, які нещодавно постали перед глобальною економікою, як то: НТР, 

становлення Глобального Півдня тощо.  

Мегарегіональна інтеграція та формування та поширення глобальних 

мереж вартості є взаємопов’язаними явищами. Проте, поширення глобальних 

мереж вартості передує мегаінтеграційним процесам. Наприкад, розвиток 

ГМСВ стимулює укладання РТУ. Динаміка рівня залучення Китаю до ГМСВ 

більшою мірою відповідає розвитку інтеграційних процесів в глобальній 

економіці, що знаходить своє відображення, зокрема, в найвищому рівні 

кореляції між досліджуваними показниками. Розвиток Індії та Індонезії 

додатково свідчать на користь становлення Глобального Півдня, яке також 

асоціюється із інтенсивними мегаінтеграційними процесами в межах 

мегарегіону. 

З усіх досліджуваних МРУ/О БРІКС є найбільш однорідною групою з 

точки зору ВНД на особу, ТТП незважаючи на високе середнє значення ВНД 

на особу займає друге місце, потім ШОС, а найбільш неоднорідним 

виявляється ВРЕП, яке об’єднує багато країн Азії з діаметрально різним 

рівнем доходів. Різниця в ВНД на особу є передусім свідченням ефективності 

економічної діяльності господарюючих суб’єктів, при інших рівних умовах, 

ТТП виграє за цим критерієм у ВРЕП. Це, в свою чергу, дає змогу 

стверджувати, що виробничі процеси в ТТП розвинуті краще.  
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Згідно з макропоказниками відкритості ВРЕП є найбільш уразливою до 

криз економікою, що не заважає об’єднанню посідати третє, а де-факто друге 

(через те що ТТІП не функціонує) МРУ з найвищим ВНД на особу. Це свідчить 

на користь локальним особливостям економічного розвитку, та дозволяє 

припустити наявність мегарегіональних особливостей ведення бізнесу. 

Для МРУ/О характерні високі рівні залежності між мікропоказниками 

відкритості глобальній економіці, характер яких дозволяє стверджувати, що 

фірми, країни розташування яких входять до МРУ/О, перш за все, в своїй 

діяльності спрямовані на функціонування в межах ГМСВ. Так, для МРУ 

характерні більш тісні та більш різноманітні взаємозв’язки між 

досліджуваними об’єктами ніж для решти країн світу. 

На нашу думку, в якості базової дво-крокової моделі участі країн в МРУ 

має використовуватись така, де на першому кроці за допомогою 

мікропоказників відкритості до глобальної економіки оцінюється глибина 

залученості до ГМСВ в періодах t+n, а на другому кроці відповідні результати 

оцінок використовуються в якості незалежних змінних в регресіях при 

моделюванні макроекономічних показників відкритості економік МРУ. 

Проведення відповідного моделювання для країн-не-членів МРУ має 

продовжуватись порівнянням отриманих результатів з базовими, що 

дозволить зробити висновок щодо ролі ГМСВ у функціонуванні саме МРУ. 

Можна стверджувати, що ТТП та ВРЕП мають найбільші ознаки 

розвинених об’єднань з позиції потенціалу функціонування глобальних мереж 

вартості. ШОС, в свою чергу, об’єднує менші за розміром економіки, тоді як 

БРІКС не є МРУ по суті, а лише партнерством, інтеграційна спроможність 

якого послаблена географічною відстанню між країнами-учасницями. 

Загальна висхідна динаміка ГМСВ супроводжується наростаючою збіжністю 

в досліджуваних макроекономічних явищах. Це дозволяє припустити, що саме 

розвиток ГМСВ буде призводити до збурень в досліджуваних показниках. 

Відповідні спостереження мають використовуватись в подальшому при 

моделюванні функціонування МРУ з позиції впливу ГМСВ з корегуванням на 



214 

особливості країн-учасниць та на загальні мегарегіональні особливості 

об’єднань.  

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором у 

роботах [235,236,237,238,239,240, 241,242,243,244, 245,246,247,248,249]. 
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РОЗДІЛ 4 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПІД ВПЛИВОМ 

МЕРЕЖЕВИХ РЕЖИМІВ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

ВРЯДУВАННЯ 

 

4.1. Місце мережевих режимів в глобальному економічному 

врядуванні з позиції інструментарію впливу 

 

В часи оспорюваного мультилатеразму та розквітання таких нових форм 

інтеграції, як транс-регіоналізм та кроссрегіоналізм, жорсткі форми 

глобального економічного врядування у вигляді наддержавних інституцій 

стають все менш ефективними, а їх діяльність втрачає свою стабільність. 

Побудовані на трансатлантичному консенсусі міжнародні інституції 

зіткнулися з браком інституційної спроможності в вирішенні проблем 

пов’язаних з все більш ускладненими явищами та процесами, що перетікають 

в глобальному економічному середовищі. 

Виникла необхідність балансування між економікою заснованою на 

функціоналізмі Мітрані М., коли економічні мотиви визначали створення 

міжнародних організацій для координації міждержавної взаємодії [250], та 

неофункціоналізмом Хааса Є., що ставить в центр економічної політики саме 

управління інтеграцією та політичне співробітництво [251]. Водночас 

постфункціоналізм підкреслює руйнівний потенціал зіткнення між 

функціональним тиском та винятковою ідентичністю [252, с.116].  

В результаті одночасного перетікання процесів, описаних в межах цих 

теорій, формується безліч нових форм інтеграції, через які учасники-суб’єкти 

глобального економічного врядування намагаються вирішити локальні, 

міждержавні та глобальні проблеми та досягти поставлені цілі. 

Продовжуючи розгляд інструментарію ГЕВ в координатах сфер 

регулювання (фінанси, торгівля, виробництво, ринок праці, сировини, 

конкуренція, скорочення рівня бідності та нерівності, виробництво суспільних 
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благ, технологічний та науковий розвиток)/орієнтація врядування 

(національна-(мега)регіональна-глобальна), розглянемо, який інструментарій 

характерний саме для мегарегіональних угод та об’єднань та глобальних 

ланцюгів та мереж створення вартості як форм мережевого режиму ГЕВ. 

Аналіз має бути доповнений результатами вивчення інституційної 

форми, в якій було створено відповідні угоди та об’єднання через те, що це 

справляє вплив на характер, сферу та обсяги поширення інструментарію 

глобального економічного врядування.  

В поточному дослідженні пропонується розглядати глобальні мережі 

створення вартості як мережеву форму глобального економічного врядування 

(ГЕВ) відповідно до попередніх підрозділів. 

Продовжуючи розгляд інструментарію ГЕВ в координатах сфера 

регулювання/орієнтація врядування (національна-(мега)регіональна-

глобальна), дослідимо який інструментарій характерний саме для глобальних 

мереж створення вартості, як провідної сучасної форми глобального 

господарського буття.  

Згідно з ГМСВ-підходом до дослідження глобальної економіки, остання 

є складною мережею, що поєднує постачальників та покупців, які 

інтегруються та керуються МНК як провідними компаніями [253]. На користь 

мережевого аспекту функціонування GVC свідчить і те, що в світі GVC 

торгівельна політика не може концентруватися суто на двосторонніх 

відносинах, адже глобальне виробництво зачіпає безліч третіх країн [254]. У 

зв’язку з безпрецедентним поширенням глобальних ланцюгів та мереж 

створення вартості, їх впливом на різноманітні аспекти функціонування 

національної та глобальної економіки, наявністю складних взаємозв’язків між 

суб’єктами що входять до ГМСВ та координаційних механізмів, пропонуємо 

розглядати ГМСВ як окрему форму глобального економічного врядування та 

розглянемо яким шляхом, за допомогою яких інструментів досягається 

зазначений вплив. 
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Перш за все, глобальні ланцюги (мережі) створення вартості є 

невід’ємною частиною глобальної торгівлі, об’єднуючи країни в обміні 

доданою вартістю. В дійсності на глобальні ланцюги створення вартості 

припадає біля 70% глобальної торгівлі. Йдеться як про рух товарів, так і про 

рух послуг, адже для виробництва наприклад смартфону в Китаї, 

використовується комп’ютерний код з Франції, дизайн з США тощо [254].  

Приєднання країн до ГМСВ включає в себе одночасно приєднання до 

системи міжнародної торгівлі та інвестицій, які в свою чергу багато в чому 

залежать від ефективного функціонування GVC, без чого не можливий їх 

позитивний вплив на економічне зростання [255]. Інакше кажучи, саме по собі 

приєднання до та функціонування в межах ГМСВ є потенційним 

інструментом глобального економічного врядування, за якого економічні 

інтереси та економічні потенціали стають запорукою глобальних 

трансформацій. ГМСВ в цьому випадку є трансмісійним механізмом. 

Водночас, самі ГМСВ та відповідні компанії-лідери впливають на глобальну 

торгівлю та глобальні фінанси шляхом заохочення до вступу фірм/компаній 

інших країн. 

Втім, функціонування ГЛ(М)СВ змінює підходи до формування 

зовнішньої торгівельної політики, тому що успіх країни тепер залежить не 

тільки від спроможності експортувати готові продукти, але й від 

спроможності імпортувати ресурси. Цікавим, втім дещо дискусійним, є 

зауваження, що наразі країна може стати успішною не тільки і не стільки у 

виробництві готової продукції, скільки в спеціалізації не певному етапі 

виробництва. Головний критерій- спеціалізація на тому виді діяльності, в 

якому фірма може отримати конкурентну перевагу [254]. 

Сама спеціалізація в межах глобального ланцюга створення вартості є 

інструментом, наприклад, для країн що розвиваються, які до недавнього часу 

мали або ж експортувати повністю готовий продукт, або ж залишатися 

осторонь глобальної торгівлі. Доречним прикладом може слугувати Китай, 

який ще нещодавно не розглядався в якості кінцевого виробника 
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високотехнологічної продукції. Зміна в статусі, доречи, відбулась завдяки 

складанню готової продукції переважно на основі використання 

низькооплачуваної праці, тоді як сам Китай має малу кількість партнерів 

зворотної інтеграції (інакше кажучи, мало використовує додану вартість 

створену на попередніх, більш легких етапах виробництва) [253]. 

Перефразовуючи, спеціалізація в межах ГМСВ є тим інструментом, який 

уможливлює реформатування глобальної економіки, інструментом пасивного 

врядування. 

Окремо, варто зазначити, що задля підтримання 

конкурентоспроможності в виробництві готової продукції країни, що входять 

до ГМСВ, схильні до лобіювання створення спеціальних офшорних зон 

безмитного імпорту ресурсів [256]. 

Коли ланцюги створення вартості стають глобальними, торговельні 

політики країн стають все більш взаємозалежними. Багато країн, залучених до 

ГМСВ, де окремий компонент може перетинати декілька кордонів та, 

відповідно, ставати об’єктом численних тарифних та нетарифних обмежень, 

вбачають для себе виходом з цієї ситуації укладання торговельних угод. 

Попередній аналіз показав, що всеохоплююча реформа спрощення торгівлі є 

більш ефективною ніж ізольовані або часткові заходи. Так потенційний обсяг 

зменшення собівартості внаслідок всеохоплюючого спрощення торгівлі 

становить 15% для країн з низьким рівнем доходів, 16%- для країн з низьким 

середнім рівнем доходів, 13%- для країн з високим середнім рівнем доходів та 

10%- для країн ОЕСР. Ці результати викликані рядом факторів, таких як: 

гармонізація та спрощення ведення документації, автоматизація обігу 

документів, упорядкування процедур, надання доступу до інформації, що 

стосується торгівлі, покращення процедур адміністрування на кордонах [257].  

Тобто, створення згаданих офшорних зон, укладання відповідних угод є 

специфічним інструментом глобального економічного врядування 

характерним для ГМСВ. 
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Що стосується міжнародних потоків капіталу, тут теж існує 

беззаперечний вплив на цю сферу глобального економічного врядування. Так, 

у випадку функціонування можливе збільшення фінансових потоків завдяки 

декільком факторам: велика фірма може надати пряме фінансування МСБ; 

факт зв’язку з материнською компанією підвищує можливість МСБ отримати 

кредит або завдяки репутаційним ефектам, або завдяки тому, що велика 

компанія гарантуватиме повернення кредиту. Важливою причиною є і 

зменшення інформаційної асиметрії в межах мережі завдяки легшому 

розповсюдженню інформації, що стосується фінансового становища 

місцевого МСБ [258]. 

Фірми, що залучені до виробничих ланцюгів, також можуть отримати 

вигоду від встановлення зв’язків з більш технологічно прогресивними 

материнськими компаніями шляхом вивчення та використання їх технологій. 

Існує два механізми передачі такого знання. Так, з одного богу, фірми, що 

використовують проміжні товари материнських компаній у власному 

виробництві- тобто компанії зі зворотними зв’язками постачань- мають доступ 

до нових технологій, втілених в цих товарах та ресурсах. З іншого боку, фірми 

які постачають проміжні товари своїм материнським компаніям- фірми 

прямих зв’язків постачання- є предметом перевірки рівня якості, що приводе 

до покращення їх продукції. Це в свою чергу спричиняє зростання 

продуктивності та дозволяє оновити фонди [259].  

Якщо у випадку ієрархічних форм глобального економічного 

врядування представлених міжнародними наддержавними організаціями цілі 

глобального економічного врядування досягаються шляхом надання прямого 

фінансування у вигляді кредитів, інвестицій тощо, то у випадку ГМСВ 

технологічний апгрейд стає можливий завдяки поширенню виробничих та 

торговельних зв’язків.  

Окремо варто розглядати вплив функціонування ГМСВ на рівень 

зайнятості та добробуту. Глобальні мережі створення вартості прямо 

впливають на зростання рівня зайнятості та заробітних плат в межах 
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підприємств-експортерів, а також непрямо завдяки зростанню попиту на 

товари та послуги цих фірм з боку національних економік [260]. Цей вплив 

поширюється на країни та регіони, що дозволяє стверджувати, що діяльність 

ГМСВ змінює ландшафт глобальної економіки і зачіпає глобальне економічне 

врядування в межах цієї сфери. 

Відбуваються також і якісні зміни в структурі зайнятості, це пов’язано з 

рядом ефектів: по-перше, обмін інформацією та технологіями спричиняє 

покращення управлінських практик та підвищення рівня вимог до персоналу; 

по-друге, програми стажування запропоновані лідерами GVC сприяють 

розвитку людських навичок; по-третє, зростають стандарти праці через 

необхідність дотримання вимог охорони здоров’я, вимог до робочого місця та 

планування робочого часу тощо [261].  

Загалом, завдяки функціонуванню ГМСВ змінюється глобальний 

економічний ландшафт, передусім це спричинено вищезазначеною 

спеціалізацією в межах виробничого ланцюга. 

Вхідні хаби/вузли (сектори які постачають ресурси іншим секторам) 

переважно розташовані в США, Об’єднаному Королівстві, Німеччині та Росії, 

та функціонують в таких секторах, як: послуги в сфері комп’ютерних 

технологій, дослідження та розробки, фінанси, видобування сировини, 

послуги пов’язані з діяльністю головного офісу материнської компанії. Що 

стосується вихідної частини ланцюгів створення вартості (сектори які 

купують ресурси інших секторів), то ці хаби представлені засобами 

транспортування, будівництвом, металопрокатом Німеччини, США та, 

знедавна, Китаєм [259]. 

Означена регіоналізація ланцюгів створення вартості теж спричинена 

діяльністю глобальних провідних фірм. Останні переважно концентруються 

на групах країн, які є близькими в термінах географічного розташування, 

економіки, історико-лінгвістично, задля того, щоби просувати свої стратегії 

локалізації [263]. 
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Окрім загальних економічних важелів впливу функціонування ГМСВ на 

предметні сфери глобального економічно врядування, виділяють так звані 

приватні стандарти GVC непримусової дії, які стосуються: якості, адже задля 

успішного виробництва кінцевого продукту в межах ланцюга необхідно, щоб 

всі його учасники відповідали єдиним стандартам якості; стандарти охорони 

навколишнього середовища та соціальні стандарти тощо (систематизовані 

Джерефі та Лі в [263]).  

Водночас, наявність таких стандартів, слугує своєрідним бар’єром на 

вході до GVC для маленьких фірм [248]. Тобто спеціалізація в межах ГМСВ 

не завжди відповідає загальним критеріям економічної справедливості та 

ефективності, включно при розгляді глобального виробництва.  

Так, ГЛ(М)СВ, як нова форма організації міжнародного виробництва,  

дозволила скоординувати його на транснаціональному рівні, втім на засадах 

значно більшої гнучкості, яка була недосяжна за умов функціонування МНК з 

їх моделлю прямого права власності [263]. 

Проте, з одного боку, саме по собі функціонування ГМСВ, як 

інструменту глобального економічного врядування, має призводити до 

зростання загального добробуту, технічному прогресу, з іншого боку, воно ж 

і лімітує їх обсяги відкидаючи з відповідних процесів потенційно перспективні 

підприємства [262]. 

Для світу, де глобальні ланцюги створення вартості відіграють визначну 

роль, характерні GVC-орієнтовані промислові політики, які використовують 

екстра-територіальні зв’язки, шо впливають на позиції країни в глобальних та 

регіональних ланцюгах створення вартості. Основними характерними 

відмінностями, які дозволяють розглядати ці політики як інструменти 

глобального економічного врядування, є наступні: GVC скоріше спрямовані 

на глобальних постачальників аніж на провідні фірми-бренди; спеціалізація в 

межах GVC підвищує важливість приєднання до GVC, радше ніж їх 

побудування; у світі GVC промислові політики емерджентних економік дуже 
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часто будуть вступати у конфлікт одна з одною, Китай буде в центрі цих 

суперечок (систематизовано в [255]). 

Таким чином, на противагу міждержавним надурядовим організаціям, 

які самі по собі прямо не впливають на глобальне виробництво, ГМСВ 

неопосередковано реалізують такий вплив видозмінюючи глобальний 

економічний ландшафт. 

Втім, управління глобальною економікою передбачає складні 

партнерські відносини між фірмами, неурядовими організаціями та 

державами, і саме міжнародним організаціям надається вирішальна 

координуюча роль. Порядок денний глобального розвитку не може бути 

ефективно сформульований та скерований лише конкуруючими 

національними державами, або залишатися на відкуп виключно потужним 

МНК, або бути делегованим НУО. Незважаючи на те, що конкретні механізми 

інститутів глобального управління продовжують розвиватися, потреба в 

міжнародних організаціях для просування та моніторингу глобальної 

програми розвитку є сильнішою, ніж будь-коли [264]. 

Ще одним інструментом врядування є запозичення. Історії успіху одних 

іноді слугують прикладом для інших та змінюють географічну та галузеву 

структуру експорту цілих регіонів, як, наприклад, у випадку галузі охорони 

здоров’я Коста-Ріки. Наслідуючи приклад Ірландії, ця країна стала 

найбільшим експортером медичних послуг, в грошовому виразі, в Латинській 

Америці [265].  

Цікавим є питання місця ГМСВ у виробництві суспільних благ, яке 

наразі є недостатньо вивченим. Так, можна припустити, що країни, які входять 

до ГМСВ, можуть прямо виступати замовниками виробництва суспільних 

благ у ГМСВ. Втім, в цьому випадку предметна сфера врядування 

залишатиметься в межах національної економіки. Що ж стосується саме 

глобального економічного врядування, то варто розглядати виробництво 

глобальних суспільних благ, під якими розуміють нормотворчу діяльність, 

включно з розповсюдженням стандартів та норм, збирання та розповсюдження 
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інформації світового масштабу, регулювання вирішення міжнародних спорів. 

В цьому контексті, є певною мірою розповсюджувачами технічних стандартів 

та практик ведення бізнесу на непримусовій основі, за яких регулювання та 

вирішення спорів відбувається шляхом включення відповідних норм до дво-

/багатосторонніх контрактів про виробниче та інше співробітництво в межах 

мережі [264]. 

Порівняльний аналіз інструментарію глобального економічного 

врядування надано в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Порівняльний аналіз інструментарію глобального економічного 

врядування 

Сфера ГЕВ Ієрархічні форми ГЕВ 

(надурядові міжнародні 

організації) 

Мережеві форми ГЕВ 

(ГМСВ) 

Міжнародна 

торгівля 

та потоки 

капіталу 

Прямі настанови, обмеження, 

правила та процедури 

Безпосереднє фінансування 

Спеціалізація 

Фінансування в межах ГМСВ 

Створення спеціальних офшорних 

зон, укладання торгівельних угод 

Трансфер 

технологій 

Створення правової бази 

захисту технологічних 

розробок 

Інвестування в технологічні 

розробки та інновації 

Передача стандартів якості та 

технологій в межах ГМСВ 

Зайнятість, її 

структура 

та заробітна 

плата 

Встановлення правил, 

обмежень, вимог, процедур  

Покращення управлінських практик 

Вирівнювання рівня заробітних 

плат 

Корпоративне навчання, тренінги 

тощо. 

Виробництво та  

зміна  

глобального  

економічного  

ландшафту 

Програми міждержавної 

підтримки 

Кредитування 

Технічна допомога 

Антимонопольне та екологічне 

законодавство 

Регіоналізація спеціалізації 

Конкурентна боротьба в межах 

ГМСВ 

Встановлення вимог для 

потенційних учасників ГМСВ 

Суспільні блага Безпосереднє виробництво 

глобальних суспільних благ 

ГМСВ є виробниками загальних 

суспільних благ на вимогу 

країни/країн 

Розповсюдження стандартів 

Поширення інформації 

Джерело: складено автором 
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Підсумовуючи, інструменти глобального економічного врядування 

ГМСВ, за рівнем застосування, орієнтовані переважно на врядування 

регіональних та міжрегіональних економічних відносин; за характером впливу 

є економічними, науково-технічними, правовими та соціо-культурними; за 

сферою впливу переважно спрямовані на економіку, технічний та науковий 

розвиток; за предметними сферами ГЕВ спрямовані на управління 

регіоналізацією та інтернаціоналізацією та, опосередковано, на вирівнювання 

економічного розвитку країн, за силою та характером дії є м’якими; за 

правомірністю є правомірними, переважно неформальними; за характером 

припису є переважно рекомендаційними; за елементами управління є 

одночасно координаційними, організаційними, мотиваційними та контролю; 

за напрямом впливу- підтримуючі, стримуючі та розвитку; за кількістю 

суб’єктів- групові та міжнародні; за напрямом дії- спрямовані переважно на 

суб’єкти ГЕВ та на такий об’єкт ГЕВ як глобальне виробництво; за 

спрямованістю інтересів- переважно незалежні. 

Щодо іншої форми мережевого глобального економічного врядування, 

мегарегіональних угод та об’єднань, продовжуючи аналіз започаткований в 

третьому розділі, розглянемо окремо кожне з основних МРУ/О. 

Розпочнемо наш аналіз з БРІКС, як найменш інституціоналізованого 

об'єднання, яке наразі переживає певну кризу, втім являє собою певну 

альтернативу трансатлантичному консенсус. 

Заснована в 2006 році БРІК(С), спочатку як об’єднання чотирьох 

найбільших економік світу що активно розвиваються (Бразилія, Російська 

Федерація, Китай, Індія), які пізніше долучили до своїх лав Південну 

Африканську Республіку (2011 р.), промовисто проявила себе як актора 

глобального економічного врядування вже в 2009 році на тлі світової 

фінансової кризи.  

Варто зауважити, що, на відміну від інших мегарегіональних угод та 

об’єднань, БРІКС вкрай скромно ознаменовані підписанням принаймні 

преференційних торгівельних угод. Це свідчить, по-перше, про відсутність 
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зацікавленості в полегшені ведення двосторонньої торгівлі між країнами 

учасницями, по-друге, про відсутність необхідності в преференційному 

режимі, чи то через невеликі обсяги, чи то через розбіжність в товарній 

структурі зовнішньої торгівлі, відсутність компліментарності, по-третє, про 

те, що подальше співробітництво в економічній сфері буде менш активним ніж 

у випадку інших МРУ/О, які об’єднують країни з численними ПТУ. Додаткова 

невизначеність в можливості реалізації впливу на глобальне економічне 

врядування пов’язане зі статусом БРІКС, яке визначено як неформальну 

організацію. 

Втім, вже на саміті в Єкатеринбурзі, віддаючи належне необхідності 

досягнення порівнянності зусиль цього, одного з найперших, 

мегарегіональних об’єднань, із правилами та процедурами міжнародних над-

урядових організацій, БРІКС звернуло свою увагу на таку сферу глобального 

економічного врядування, як міжнародні фінанси [266]. 

На практиці це знайшло своє відображення, зокрема в рішеннях 

ухвалених на Саміті Великої 20, коли Китай затвердив стимулюючий пакет 

відновлення в обсязі 585 млрд. дол. США на відновлення економіки, а Бразилія 

перетворилася з нетто-дебетора МВФ в найбільшого донора інституції. Втім, 

як видно, тоді зусилля країн-учасниць БРІКС все ще носили внутрішній 

характер [267;268]. 

Концентруючись на таких сферах економічного співробітництва, як: 

енергетика, транспорт, телекомунікації, соціально-трудові відносини,- БРІКС 

створив власний банк розвитку з метою фінансування інфраструктурних 

проектів країн-учасниць об’єднань. З цієї точки зору банк розвитку БРІКС міг 

би відігравати одну із значних ролей в глобальному економічному врядуванні, 

втім сфера охоплення є наразі географічно обмеженою. 

Одним з найбільш амбітних проектів БРІКС в сфері енергетики є 

будівництво газопроводу «Сила Сибіру», який проходитиме територією 

Монголії до північно-східних провінцій Китаю. Більше того, заплановано 
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узгодження та підписання Дорожньої карти енергетичного співробітництва 

БРІКС на період до 2025 року [269]. 

Таким чином двосторонні ініціативи в галузі енергетики (розробка 

вуглеводнів в Арктиці, будівництво Тянванської АЕС в Китаї, атомна 

кооперація з Індією, роздобуток нафти в басейні річки Солімойнс, Бразилія) 

отримають перше інституційне оформлення [270].  

Будівництво швидкісної магістралі Москва-Казань, як частини 

перспективної магістралі Москва-Пекін, буде профінансоване, зокрема, 

Китаєм (400 млрд. руб.) і є ще одним великим інфраструктурним проектом, 

для виконання якого можуть бути залучені зусилля різних компаній [271]. 

Співробітництво в телекомунікаційному секторі обмежується 

встановленням двосторонніх відносин та розробкою двосторонніх проектів в 

межах БРІКС, серед яких: проекти із супутникової навігації Росія-Китай [272] 

; розробка Індією та Китаєм альтернативи Google [273], розміщення станцій 

цивільної навігації ГЛОНАСС і «Бейдоу» [274], розвиток технологій фотоніки 

[275] тощо.  

Відповідна співпраця з 2018 року відбувається в контексті підписаної 

Декларації з використання можливостей цифрової революції, яка, як 

очікується, надасть поштовх розробці нормативно-правової бази 

співробітництва в зазначеній сфері [276].  

Серед спеціалізованих установ в межах БРІКС наразі вже функціонують 

спільний Китайсько-Російський центр захисту інтелектуальної власності за 

підтримки патентних бюро країн-учасниць та Міжнародний центр 

інтелектуальної власності «Інноваційний Шовковий шлях» [277]. 

Незважаючи на те, що протягом історії функціонування БРІКС 

відбулися зустрічі міністрів праці та зайнятості, представників міграційних 

служб, профспілкових організацій тощо, напрям співробітництва в сфері 

соціально-трудових відносин набув значно меншого розвитку. Серед 

реалізованих ініціатив варто відзначити нещодавно підписану (4.12.2019) 

спільну програму соціального захисту населення. Посилаючись на те, що на 
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території країн БРІКС проживає близько 40% населення земної кулі, ці країни 

мають на меті підписати спільну Рамкову угоду про співробітництво в галузі 

соціального забезпечення та просування всеохоплюючого соціального захисту 

[278]. Одним з основних положень потенційної угоди є вільний трансфер 

соціальних виплат. Додатково передбачається підсилення діалогу в сфері 

розвитку ринку праці, вдосконалення трудового законодавства. 

За інформацією з відкритих джерел, з більшою частиною ініціатив в 

БРІКС виступає Російська Федерація, а відповідні проекти та заходи 

переважно сконцентровані в сфері захисту, безпеки та оборони, незалежно від 

того в якому блоці економічних питань розташовані ці ініціативи. Очевидним 

є і той факт, що більшість ініціатив мають двосторонній характер, переважна 

більшість проектів реалізується в межах єдиного географічного континенту, 

інакше кажучи, ініціативи щодо ПАР та Бразилії зустрічаються значно рідше.  

Незважаючи на технічний прогрес та цифрову революцію, географічний 

критерій та критерій взаємодоповнюваності в економічному та політичному 

сенсі у випадку БРІКС не втрачають своєї актуальності ані у випадку простої 

міжнародної економічної інтеграції, ані мегарегіональної інтеграції.  

Варто підкреслити, що протягом періоду свого існування БРІКС набули 

певних рис формальної організації. В таблиці 4.2 систематизовано основні 

інституціолізовані інструменти глобального економічного врядування БРІКС. 

Таблиця 4.2 

Специфічні інституціоналізовані ініціативи БРІКС в контексті 

глобального економічного врядування  

Документ Тематична спрямованість 

Сфера ГЕВ 

Географічна 

спрямованість 

Cooperation agreement on 

innovation 

Інноваційний розвиток (в т.ч. інвестиції) 

Виробництво 

Технології та розробки 

Країни БРІКС 

Memorandum of 

 understanding on 

cooperation among BRICS 

export credit insurance 

agencies 

Фінанси 

(страхування міжнародної торгівлі, 

 кредитування експорту та захист 

інвестицій) 

Країни БРІКС 

  



228 

(продовження таблиці 4.2) 

Agreement on the New 

Development Bank 

Фінансування інфраструктурних проектів  

та проектів сталого розвитку 

Країни БРІКС 

та інші країни що 

розвиваються 

Contingent Reserve 

Arrangement (щодо 

створення пулу умовних 

валютних резервів) 

Захист від ризиків на світових фінансових 

ринках, а саме: вирівнювання платіжних 

балансів у випадку їх різких змін шляхом 

видачі тих чи інших валют на умовах 

повернення (як альтернатива МВФ) 

Країни БРІКС 

Джерело: складено автором за [279, c.279]  

 

З усього переліку угод, однією з найбільш визначних подій все ж стало 

створення Нового банку розвитку, який, як передбачається, є інструментом 

стимулювання інвестицій в термінах «Південь-Південь». З цієї точки зору, по-

перше, НБР є викликом існуючій системі заснованій на Бреттон-Вудському 

консенсусі. По-друге, є чи не найпершим випадком фінансування, де донором 

виступають не розвинені країни, а країни що розвиваються, таким чином 

являючи собою приклад ребалансування глобальної економіки, яка опинилася 

на порозі чергової кризи, ознаменованої дозріванням глобальних ланцюгів 

створення вартості, що означає меншу еластичність їх виробництва по 

відношенню до коливань валютного курсу та інших різноманітних 

економічних стимулів [280]. 

Станом на кінець 2018 року було схвалено близько 30 кредитів на 

загальну суму 8,1 млрд. дол. США. Головні сфери застосування- чиста 

енергетика (бенефіціар— Китай, ПАР), розвиток транспортної 

інфраструктури (бенефіціар— Індія), зрошення, управління водними 

ресурсами та очищення (бенефіціари— Китай та Індія) [281,c.42;282,c.33], 

міський розвиток. 

Варто зазначити, що джерелами фінансування діяльності НБР окрім 

внесків країн-учасниць БРІКС є також розміщення облігацій. Відповідно ці 

фінансові інструменти являють собою новий спосіб розміщення тимчасово 

вільних коштів інших учасників глобального фінансового ринку. Втім, поки 

що основними інвесторами в «зелені облігації» є самі країни БРІКС (в 2016 та 

2019 роках було розміщено облігацій сумарно на 6 млрд. юанів [283] ). 
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Навіть успішно розміщені в 2013 р. за відсотковою ставкою на рівні 

нижньої межі пропозиції «панда-бонди» Нового банку розвитку БРІКС на 

загальну суму 3 млрд. юанів не можуть бути виведені з території материкового 

КНР [284]. Втім Європа викупила близько 20% таких цінних паперів.  

Єдина можливість цієї нової фінансової інституції вплинути на 

розвиток, що входить за межі окремого регіону,- це сприяння залученню 

супутніх інвестицій. Так, відповідно до очікувань, схвалені 500 млн. дол. США 

інвестицій Банку в розвиток місцевого середовища в Бразилії спричинять 

додаткові 2 млрд. дол. США супутніх інвестицій [285]. 

Зазначається, що в 2020 році перелік учасників НБР мали поповнити 

нові гравці [286]. За таких обставин могла бути досягнута багатосторонність 

функціонування організації, яка допоки функціонувала доволі консервативно 

обмежуючись внутрішнім колом учасниць. 

В Декларації Гоа зазначено, що в ході реалізації Стратегії економічного 

партнерства БРІКС заохочуються заходи, спрямовані на розширення участі, 

збільшення доданої вартості і мобільності компаній країн-учасниць у 

створенні глобальних виробничо-збутових ланцюжків, зокрема шляхом 

збереження простору для маневру в національній політиці з метою просування 

індустріального розвитку [286]. Загалом, країни БРІКС все ще стикаються із 

труднощами на шляху до заняття більш високих позицій в глобальних 

ланцюгах створення вартості та участі в них в цілому [287,c.26]. Водночас, 

глобальне виробництво розміщене не рівномірно, так на розвинені економіки 

світу припадає близько 70% загальної вартості створеної в межах ГМСВ, 

водночас на БРІКС та НІК - близько 25%. 

Проблема носить двоїстий характер- під сумнів підпадає як участь в 

ГМСВ загалом, так і розвиток ГМСВ в межах об’єднання. Останньому 

перешкоджає, зокрема певна відсутність компліментарності в зовнішній 

торгівлі між країнами-учасницями об’єднання (перш за все це стосується 

Російської Федерації та ПАР), що повсякчас знаходить своє відображення в 
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необхідності здійснення вибору між більш глибокою економічною 

інтеграцією та набуттям країнами лідерства в окремих галузях [287,c.18]. 

Присутня різниця і в географічній структурі експорту- Китай, Російська 

Федерація, ПАР переважно орієнтовані на експорт до розвинених країн, 

Бразилія та Індія- до країн що розвиваються; імпорт має переважне 

походження з розвинених країн [288]. Так, постає питання- на чому будуть 

сконцентровані виробничі зусилля потенційних ГМСВ створених на основі 

БРІКС [289]. 

Доведено, що існують диспропорції в балансі низхідних/висхідних 

потоків участі в ГМСВ країн-учасниць БРІКС. Тільки для Китаю та Індії 

відповідне співвідношення більше за 1, що означає, що ці країни більшою 

мірою імпортують сировину та компоненти для виробництва готових товарів, 

тоді як інші учасниці об’єднання більшою мірою постачають компоненти та 

напівфабрикати [290].  

Водночас, в абсолютному виразі, Китай став основним постачальником 

для глобальних ланцюгів створення вартості майже всіх галузей промислового 

виробництва, а інші країни продемонстрували активність тільки в окремих 

секторах, як, наприклад: Бразилія та Російська Федерація в виробництві їжі та 

напоїв, коксу та очищеної нафти, втім все ще поступаючись Китаю навіть в 

цих сферах [291,с.20]. 

Відповідно, і цілі країн БРІКС стосовно участі в глобальних 

ланцюгах/мережах створення вартості є різними. 

Розташування країн БРІКС на нижчому ланцюгові створення доданої 

вартості визначає характер економічних зв’язків з іншими країнами. Так, 

наприклад, ПАР має розвинені торгівельно-економічні зв’язки з країнами ЄС, 

зокрема, з Німеччиною. Близько 600 німецьких компаній ведуть свій бізнес в 

ПАР, виступаючи працедавцем для близько 90 000 найманих працівників [292, 

c.1]. 

Спільні зусилля об’єднання спрямовані переважно на розвиток 

інфраструктури світгосподарської діяльності та країн-учасниць, безумовно 



231 

результати такої діяльності впливають та будуть впливати в майбутньому на 

ведення бізнесу. У зв’язку з цим розглянемо, яким чином та за допомогою яких 

інструментів реалізується вплив БРІКС на таку форму ведення глобального 

бізнесу, як ГМСВ. 

Незважаючи на такий доволі значний відсоток глобального 

виробництва, при дослідженні ролі БРІКС в ГМСВ передусім надається увага 

саме країнам-учасницям, їх економічному потенціалу, внутрішнім заходам 

економічної політики стосовно діяльності в межах або приєднання до ГМСВ. 

Іноді країни БРІКС розглядаються, як потенційні учасниці ГМСВ завдяки 

різниці в структурі експорту/імпорту [293]. Втім, самі дії БРІКС, як 

інтеграційного мегарегіонального об’єднання, по відношенню до ГМСВ не 

розглядаються. Втім, наприклад, ініціативи в сфері розвитку ІТ БРІКС 

матимуть вплив на існуючі ГЛСВ/ГМСВ. 

Відповідно, основний інструмент глобального економічного врядування 

БРІКС по відношенню до ГМСВ - це фінансування інфраструктурних 

проектів. Ефекти від використання такого інструменту частіше мають лише 

прямий двосторонній ефект для країн-учасниць об’єднання. 

Окрім беззаперечних спільних зусиль, що докладаються учасницями 

об’єднань відповідно до поставлених цілей функціонування БРІКС, наявні і 

суперечності між країнами в тому, що стосується одночасно функціонування 

організації та впливу загалом на глобальну економіку. Це становить інтерес з 

позиції ролі БРІКС у глобальному економічному врядуванні.  

Однією з причин суперечностей є суттєві відмінності між країнами 

БРІКС в нормативному полі, що ставить під сумнів сталість їх співробітництва 

в економічних питаннях [294,с.40]. Також наявні ідеологічні та інституційні 

відмінності: ПАР, Бразилія, Індія послуговуються принципами демократії, на 

противагу Китаю та Російській Федерації. Ці відмінності не дають БРІКС 

виступати в глобальному економічному врядуванні єдиним блоком [294,c.42]. 

Ще одним проявом конфлікту інтересів стали персональні ініціативи 

Китаю із започаткування «Один пояс-один шлях», як іншого інтеграційного 
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проекту цього беззаперечного глобального лідера, таким чином торкнувшись 

територіальних інтересів Індії [295,c.126]. 

Водночас, одним із беззаперечних внесків країн БРІКС до глобального 

економічного врядування є підтримка багатополярного світу [296, c.122]. 

Китай реалізує свою альтернативну модель глобалізації і в межах 

Шанхайської організації співробітництва. Основною метою функціонування 

ШОС є розвиток сприятливого середовища для торгівлі та інвестицій, 

існування якого невідмінно призведе до вільного руху товарів, капіталу, 

послуг та технологій. Досягнення цієї мети, в свою чергу, вимагає модернізації 

транспортної та комунікаційної інфраструктури та розвитку енергетичних 

систем [297,c.14]. 

Діяльність ШОС охоплює широкий спектр питань, які згруповано 

навколо трьох основних сфер: політика та безпека, економіка та торгівля, 

культура та гуманітарне співробітництво [298]. Причому саме економічним 

питанням відведене визначальне місце самою організацією. Наприклад, тільки 

в 2018 році товарообіг між країнами-учасницями ШОС зріс на 17% [299]. 

Водночас, зазначається, що важливим аспектом діяльності організації є 

забезпечення стабільності в регіоні шляхом проведення антитерористичних, 

безпекових та інших заходів [300]. Втім, безпекова складова становить 

важливу частину економічної ефективності зовнішніх зносин між країнами, 

що, зокрема, зазначено в Програмі з багатосторонньої торгівлі та 

економічного співробітництва ШОС на період до 2035 року [299]. 

На відміну від інших мегарегіональних угод, в ШОС чи не в єдиній з 

мегарегіональних угод та об’єднань, в якій промовисто втілено мережевий 

підхід у цілковитій його складності та неоднозначності. Країни-учасниці 

організації мають різні статуси- члени, спостерігачі, партнери з діалогу. Це, 

зокрема, визначає нерівнозначність механізмів впливу на процес прийняття 

рішень. Більше того, країни-учасниці демонструють вкрай нерівномірний 

економічний розвиток. Втім, в абсолютних економічних виразах та відносних 

геополітичних координатах, в організації неформальне лідерство закріплено 
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за Російською Федерацією та Китаєм, це знайшло своє відображення і в тому, 

що, згідно з установчими документами, в якості офіційних мов ШОС 

визначено російську та китайську. 

Різнорівневий підхід мережевого управління втілено і в тому, що 

співпраця та координація діяльності організації відбуваються одночасно 

шляхом регулярних зустрічей глав держав, глав урядів, міністрів іноземних 

справ, керівників міністерств та відомств (так, наприклад, міністрів 

транспорту; міністрів, які відповідальні за провадження 

зовнішньоекономічної діяльності тощо), національних координаторів. 

Територіально, окрім централізованого регулювання, створено передумови 

для регулювання на рівні окремих адміністративно-територіальних одиниць 

країн-учасниць, що відбувається на платформі Форуму глав регіонів. Існує і 

інший вимір в координації та регулюванні діяльності ШОС: так, на рівні 

ділових кіл співробітництво в межах організації забезпечується Діловою 

Радою ШОС та Міжбанківським консорціумом ШОС (до якого, втім, входять 

центробанки країн-учасниць) започаткованим ще в 2005 році. 

Загалом посилення економічних зв’язків всередині ШОС побудовано на 

впроваджені Програми з багатосторонньої торгівлі та економічного 

співробітництва країн-членів ШОС на період до 2035 року та Угоди з 

міжнародного автомобільного транспорту [301].  

Що стосується розвитку глобальних мереж створення вартості в 

контексті функціонування ШОС, то варто зазначити визначальну відмінність 

цього МРО: в багатьох країн-учасниць об’єднання немає власного виходу до 

моря. Тому розвиток інфраструктурних проектів, відіграватиме значну роль в 

розвитку підприємництва побудованого на міжнародній виробничій 

кооперації.  

Угода з автомобільних перевезень ШОС покриває близько 15000 км 

маршрутів, зокрема, найдовшу трасу в 9000 км, що має з’єднати Санкт-

Петербург та Ляньюньган (Китай) та забезпечити доступ до моря країн 

Центральної Азії [302]. Згідно з очікуваннями, має скоротиться час перевезень 
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сушею з Китаю до Західної Європи з 40 діб до 10 діб та, відповідно, 

зменшитись собівартість перевезень [303].  

Проте завершення самого будівництва дороги, Російської частини 

неодноразово відкладалося, зокрема, через зміну попередньо затвердженого 

маршруту [304]. Водночас, тільки для економіки Російської Федерації 

очікувався додатковий економічний ефект у вигляді 20 000 нових робочих 

місць в сфері транспорту та близько 130 000 нових робочих місць в супутніх 

сферах [305]. 

Наразі, відповідно до Угоди про сприяння міжнародним автомобільним 

перевезенням 2014 року, передбачено взаємне визнання водійських 

посвідчень та безмитний транзит для перевізників на п'яти 

трансконтинентальних «зелених коридорах», що простягаються від 

Ляньюнганг, Китай, територіями шести держав-членів із охопленням Індії та 

Пакистану [306]. 

В 2009 році також було підписано Спільну ініціативу щодо 

прискореного багатостороннього економічного співробітництва для 

подолання наслідків глобальної фінансово-економічної кризи та забезпечення 

подальшого економічного розвитку держав-членів Шанхайської організації 

співробітництва, яка, зокрема, передбачала прискорення одночасного 

будівництва автомобільних доріг «Волгоград-Астрахань-Атірау Бейнеу-

Кунград» та «Актау-Бейнеу-Кунград» в рамках міжнародного транспортного 

маршруту Е-40 та розвиток автомобільного маршруту «Ош-Сари Таш-

Іркештам- Кашгар»- «Душанбе- Джиргаталь-Карамік-Іркештам- Кашгар» з 

будівництвом перевантажувального терміналу в Кашгар для 

мультимодального транспорту [307,с.2]. Станом на 2020 рік, згідно з 

розробленими планами було побудовано тільки декілька частин цих 

маршрутів, а саме: «Ташкент-Андижан-Ош-Іркештам-Кашгар» [308] та 

«Бейнеу-Актау» [309]. 

Питання співробітництва в сфері сільського господарства закріплені 

окремим документом: Угодою про співробітництво в галузі сільського 
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господарства між урядами держав-членів Шанхайської організації 

співробітництва [310]. Цією угодою передбачено ряд стандартних положень, 

як то: обмін знаннями, запобігання поширенню хвороб, проведення спільних 

конференцій [310, с.3]. Також Стратегією розвитку ШОС на період до 2025 

року передбачається, що сільське господарство стане однією з пріоритетних 

сфер співробітництва. Зокрема, зусилля країн-учасниць буде спрямовано на 

виконання спільних високотехнологічних проектів з виробництва та 

переробки продукції сільського господарства та впровадження інноваційних 

технологій, тому числі в харчовій промисловості. Додатково має бути 

вирішена проблема деструктивного використання земель, нестачі водних 

ресурсів [311]. Водночас, реальні спільні проекти все ще не були реалізовані. 

Схожа ситуація спостерігається і в співробітництві в сфері науки та 

інновацій, регуляторну основу якого становить Угода про науково-технічне 

співробітництво між урядами держав-членів Шанхайської організації 

співробітництва [312]. 

Серед на практиці реалізованих проектів в межах ШОС, варто зазначити 

будівництво, за особистої ініціативи Китаю, Демонстраційної зони для 

місцевого економічного та торговельного співробітництва Китаю з ШОС в 

зоні економічного та технологічного розвитку Цзяочжоу в Ціндао, на сході 

провінції Шаньдун. Довгостроковою метою такого будівництва є створення 

пілотної зони для двосторонніх інвестицій та інноваційних систем торгівлі з 

країнами ШОС, зони зустрічей підприємств для започаткування власного 

бізнесу та піонерської зони для реалізації місцевого економічного та 

торговельного співробітництва в рамках Програми «Один пояс -Один шлях» 

[313]. 

Загалом Стратегією розвитку організації передбачається створення 

промислових кластерів вздовж транспортних артерій та розвиток логістичних 

центрів, так само як і створення інтер-регіональних проектів економічної 

спрямованості [314]. Додатковою підтримкою майбутнім ініціативам 

послуговує Меморандум з порозуміння та стимулювання співробітництва в 
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рамках ШОС в сфері мікро-, малого та середнього підприємництва між 

міністерствами держав-членів ШОС.  

Згідно з програмними документами організації, окрім спрощення 

процедур торгівлі товарами, передбачається спрощення торгівлі послугами та 

розробка ряду положень щодо електронної торгівлі [315,c.3]. Це в свою чергу, 

матиме позитивний ефект на торгівлю в межах об'єднання.  

Угода про співробітництво та взаємодопомогу у митних справах між 

урядами держав-членів Шанхайської організації співробітництва, підписана 

2007 року в м.Ташкент, передбачає співробітництво в сферах забезпечення 

правильного обчислення, сплати та стягнення мита, а також законності 

застосування митних пільг та запобігання, стримування та розслідування 

злочинів у сфері митної справи [316]. На виконання поставленої мети 

передбачено спрощення митних процедур у випадку транзиту товарів 

територією країн-учасниць, визнання місцевих правил та процедур. 

Незважаючи на наміри зменшення кількості митних процедур, на виконання 

Угоди [317], відповідні заходи ще не були реалізовані. Втім полегшення 

ведення зовнішньої торгівлі матиме позитивний ефект на розвиток глобальних 

мереж створення вартості. 

 Підсумовуючи, діяльність ШОС та її місце в глобальному економічному 

врядуванні, незважаючи на географічний потенціал і дійсно мегарегіональний 

характер об’єднання, все ще носить декларативний характер та обмежується 

діями в межах одного регіону.  

Самі посадові особи ШОС обережно використовують слово 

«інтеграція», коли говорять про порядок денний ШОС. Це відображено і в 

тому, що порівняно з іншими міжнародними угодами, положення більшості 

документів ШОС більше схожі на преамбульні, аніж на предметні пункти, 

представляючи собою спробу привернення уваги саме до збіжності в позиціях 

урядів, а не до розбіжності [306].  

На відміну від об’єднань, які не відрізняються якою-небудь тривалою 

історію міцних двосторонніх економічних відносин поміж їх учасниками, 
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Всеосяжне регіональне економічне партнерство (ВРЕП) є однією з 

найбільших мегарегіональних угод, в основу якої закладено угоду щодо ЗТВ 

між 10ма країнами АСЕАН, Японією, Південною Кореєю, Австралією та 

Новою Зеландією. 

Головним мотивом укладання угоди щодо створення ВРЕП було 

спрощення правил та процедур для кожної ЗВТ в форматі АСЕАН+1 в межах 

однієї домовленості та зменшення неефективності зовнішньої торгівлі. В 

кінцевому результаті це дозволить розв’язати проблему «чаші з локшиною», 

як наочне втілення безлічі ЗВТ, якими передбачено різні умови, між країнами 

АСЕАН [318]. Наприклад, з початку ХХІ кількість угод щодо ЗВТ в регіоні 

зросла з 4 до 52 [319, c.2].  

Станом на 4 листопада 2019 року текст угоди щодо створення ВРЕП був 

остаточно узгоджений країнами- учасницями ВРЕП, втім окремі питання, які 

виносилися на розгляд Індією (такі як: обіг лікарських засобів, захист 

внутрішнього ринку від Китайських товарів тощо), не знайшли свого 

вирішення, що призвело до самовідводу Індії з угоди[320]. Відповідне 

підписання угоди іншими членами відбулось в 2020 році. 

Побудоване на правилах СОТ, зокрема Статті XXIV ГАТТ та Статті V 

ГАТС, ВРЕП передбачатиме врахування особливостей окремих учасниць 

організації, що знаходитиме своє втілення у наданні спеціального та 

диференційованого режиму при скороченні обмежень на торгівлю, а також 

виявлення додаткової гнучкості по відношенню до найменш розвинених 

держав-членів АСЕАН [321,с.1]. 

На відміну від БРІКС та ШОС, функціонування яких переважно 

побудоване у вигляді платформ для перемовин, ВРЕП по суті є 

мегарегіональною торгівельною угодою з усіма положеннями притаманними 

ЗВТ (торгівля товарами, торгівля послугами, інвестиції, економічне та 

технологічне співробітництво, інтелектуальна власність, конкуренція, 

розв’язання спорів та суперечок, електронна комерція, МСБ) [322]. 



238 

Передбачається, що поліпшення умов для зовнішньої торгівлі та потоків 

капіталу сприятиме інтеграції ринку АСЕАН, а також сприятиме залученню 

малого та середнього бізнесу до глобальних мереж створення вартості. В 

середньому, кількість підприємств МСБ становить близько 90% від усіх 

підприємств країн ВРЕП, а на малих та середніх підприємствах регіону, згідно 

з різними оцінками, зайнято від 52% до 97% всіх працівників [318]. 

Загалом ВРЕП побудоване на підході «відповідний до СОТ», радше ніж 

«СОТ+», як у випадку з ТТП, що дозволяє її членам уникнути додаткових 

видатків на провадження реформ всередині країни, пов’язаними з новими 

вимогами ВРЕП [323]. 

Втім додаткових витрат все одно не уникнути, через те, що країни ВРЕП 

охоплюють 28 двосторонні угоди про ЗВТ, ЗВТ АСЕАН з її 6ма «плюс один» 

розширеннями. Кожна з цих угод містить певною мірою радикально різні 

положення щодо зменшення тарифів, правил походження, митних процедур, 

врегулювання суперечок та положень щодо інвестування та руху послуг. 

Особливо очевидно це стане, коли відповідна апроксимація в правилах та 

процедурах зачепить компанії, що входять до єдиних регіональних ланцюгів 

створення вартості та розташовані в різних кранах [323]. 

Що стосується глобального економічного врядування, то перехід від 

Азійсько-Тихоокеанського до Індо-Тихоокеанського режиму співробітництва 

в світлі подій наприкінці 2019 року все ще не відбудеться. Вихід Індії з угоди 

про ВРЕП відсікає всі потенційні можливості подальшої співпраці, яка б 

простиралася на захід від об’єднання та забезпечувалась би вже 

налагодженими зв’язками Індії з іншими країнами. З суто економічної точки 

зору, вихід Індії мало впливає на економічні показники блоку, проте 

втрачаються можливості для встановлення співробітництва в сферах ІТ, 

інфраструктурних проектів, проектів в сільському господарстві, втрачаються 

сфери впливу та ринку збуту. 

До виходу Індії з об’єднання ВРЕП та ТТП здавалося нарешті 

розподілили між собою основних глобальних гравців: з самого початку ВРЕП 
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втратила США в якості потенційного члену на користь Китаю та Індії, втім 

вихід США із угоди про ТТП, в кінцевому результаті, зрівняв економічні 

потенціали об’єднань [324,с.10]. 

Згідно з Керівними принципами ВРЕП передбачає вільний вступ до 

організації (на відміну від, наприклад, ТТП), що поширюється на будь-якого 

ЗВТ партнера АСЕАН або іншого зовнішнього економічного партнера [325], 

що надає потенціал організації до майбутнього розширення. Географічне 

розташування організації робить його унікальним з точки зору перспектив 

вигравання значної ролі в глобальному економічному врядуванні, через 

сприяння становленню Глобального Півдня [326, c.46]. Це, зокрема, може бути 

досягнуто за рахунок надання пріоритету при вступі менш розвиненим 

країнам, що не передбачено іншими мегарегіональним угодами. 

На міністерській зустрічі країн-учасниць ВРЕП в 2018 р. представники 

урядів ще раз підтвердили зобов'язання підтримки розширення та поглиблення 

регіональних ланцюгів вартості шляхом сприяння торгівлі та інвестиціям. 

Також зазначається, що окрім безперечного внеску в розвиток робочих місць 

та піднесення добробуту країн, діяльність організації сприятиме зростанню 

частки ВРЕП в глобальній торгівлі [327,c.1]. 

В наступному зверненні міністрів країн ВРЕП 2019 року теж 

зазначається, що незважаючи на зростання невизначеності глобальної 

економіки, члени організації не мають полишати зусилля спрямовані на 

розширення участі місцевого бізнесу в глобальних та регіональних ланцюгах 

створення вартості [328,c.1]. Так, передбачається, що при створенні ВРЕП 

митні обмеження будуть спростовані для 95% тарифних ліній (до виходу Індії 

з угоди відповідний поріг складав 80% [329]). Однак, спостерігається істотна 

відмінність в рівнях тарифної лібералізації серед країн-членів ВРЕП за 

основними товарними групами [330]. Угода також передбачає встановлення 

технічного та економічного партнерства між підприємствами країн-членів. 

Однією з найбільш значущих змін в рамках ВРЕП буде використання 

єдиних правил походження для всього блоку. Після підписання угоди країнам-
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учасницям об’єднання потрібний лише один сертифікат походження. Це 

дозволить компаніям легко перевозити продукцію між країнами ВРЕП, не 

турбуючись про конкретні критерії правил походження в кожній країні або на 

кожному етапі виготовлення, та матиме позитивний вплив на розвиток 

кооперації в межах ланцюгів створення вартості, зокрема за рахунок ТНК, що 

експортують до ВРЕП. Використання єдиного правила походження для блоку 

ВРЕП знизить витрати для компаній з ланцюгами поставок, що простягаються 

по всій Азії, і може заохотити транснаціональні компанії, які експортують в 

країни ВРЕП, до розвитку нових мереж створення вартості [329]. 

Питання щодо вирішення спорів пов’язаних з іноземним інвестуванням 

може бути додатково введено в дію протягом 3 років наступних після 

підписання угоди. Втім, угода щодо ВРЕП не передбачає гармонізації 

національних режимів інвестування, а лише обмежується спрощенням руху 

капіталу через кордони [323]. 

Також положення угоди на передбачають встановлення правил щодо 

діяльності підприємств з державною формою власності. Не вдалося досягнути 

консенсусу і щодо деяких аспектів регулювання електронної комерції, яка втім 

має беззаперечне значення для регіону, який відомий своїми успіхами в цій 

сфері. Зокрема, це стосується заборони на локалізацію даних або встановлення 

бар’єрів для потоків інформації, зокрема, стягнення мит на передачу благ 

цифровими каналами з однієї країни в іншу. Відсутні положення і щодо 

регулювання питань пов’язаних з рухом робочої сили, захисту прав 

працівників. Зазначається, що окремі положення стосовно цього питання 

можуть бути згодом включені в прикінцеві положення угоди. Все це загалом 

ускладнюватиме ефективну діяльність глобальних мереж створення вартості, 

як за рахунок високих трансакційних витрат на ведення бізнесу, так і за 

рахунок ускладнення керування ним. 

Передбачається, що все ж сфера дії ВРЕП стосовно залишатиметься 

вкрай обмеженою, через те, що це передусім торгівельна угода 21 сторіччя 

нового типу [331,c.7]. 
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Членство країн в мегарегіональних угодах та об’єднаннях не є 

беззаперечною запорукою до зростання в місцевих економіках глобальних 

гравців- фірм, що формують ядро ГМСВ. Саме від добровільних та 

односторонніх зусиль країн, спрямованих на розвиток людського капіталу, 

підприємництва тощо, буде залежати ступінь їх участі в глобальних мережах 

створення вартості [331,с.8]. Мегарегіональні угоди можуть тільки створити 

рівні умови для майбутнього розвитку та зовнішньоекономічних зносин для її 

членів. Втім це не може слугувати перешкодою для не-членів МРУ/О до 

вступу до ГМСВ. 

Інший прояв мегарегіоналізації у формі Транстихоокеанського 

партнерства був ініційований  Сінгапуром, Бруней Даруссаламом, Новою 

Зеландією та Чилі, якому передувало створення Транс-Тихоокеанського 

стратегічного економічного партнерства (TPSEP) або «P4». Згадлом, у 2010 

році були розпочаті переговори щодо створення ТТП між чотирма членами 

TPSEP, Малайзією, В'єтнамом, Австралією та Перу; США, Канада та Мексика 

приєдналися до угоди у 2012 році, а Японія - у 2013 році [332]. 4 жовтня 2015 

року 12 країн Тихоокеанського краю завершили перемовини щодо створення 

Транс-Тихоокеанського Партнерства (ТТП), яке за своєю природою є 

глибокою та всеосяжною угодою про зону вільної торгівлі нової генерації. 

Такі нові угоди щодо ЗВТ відрізняються значно ширшою лібералізацією, яка 

тепер розповсюджується на ті сфери, які донедавна були надто чутливими 

аспектами в перемовинах (наприклад, діджиталізація, вільний рух послуг, 

державні закупівлі тощо). Інша визначальна ознака мегарегіональних угод - це 

акцент на скороченні нетарифних обмежень в торгівлі [333,с.219-220]. 

Для ТТП характерний розвиток регіональних ланцюгів створення 

вартості та включення до глобальних ланцюгів створення вартості. Так частка 

іноземної доданої вартості в експорті країн-членів ТТП коливається від 15% в 

передових країнах, таких як: США, Австралія та Японія, - до 40% у Сінгапурі 

та Малайзії [333,с.224]. 



242 

В свою чергу, Угода щодо створення ТТП включає положення критичні 

для сучасного стану розвитку глобальних мереж створення вартості. Вона 

містить положення щодо конкурентоспроможності та сприяння розвитку 

бізнесу, малого та середнього підприємництва. Втім ці положення не є 

предметом дії механізмів врегулювання суперечок, тому їх виконання на 

практиці потрапляє під сумнів [334]. ТТП також містить положення щодо 

електронної комерції, що дозволить скоротити витрати на ведення бізнесу, 

трансакційні витрати та полегшити рух готових виробів до кінцевого 

споживача. Також присутні положення щодо санітарних та фітосанітарних 

норм, які є більш привабливими ніж у випадку діючих ЗВТ між країнами-

учасницями. Єдині правила походження та визнання національних 

сертифікатів щодо якості продукції роблять свій внесок в підвищення 

привабливості угоди для діючих та потенційних партнерів. 

Завдяки провадженню єдиних правил походжень можливе 

переформування регіональних ланцюгів створення вартості в регіоні та поза 

його межами. Вимоги щодо регіонального вмісту доданої вартості дозволять 

накопичувати додану вартість в різних країнах ТТП, при цьому зберігаючи 

єдиний тарифний графік ТТП. Саме це робить мегарегіональні угод більш 

привабливими в порівнянні з традиційними ЗВТ [335,c.33-34]. Загалом така 

практика сприятиме діяльності МНК та глобальних мереж створення вартості.  

ТТП передбачає роботу над включенням зобов’язань МОП до тексту 

угоди, а також апроксимацію національного законодавства відповідно до 

міжнародних стандартів, а також примусове виконання [336,с.224]. 

Через те, що пул країн ТТП складають країни з різним рівнем розвитку, 

виробничі можливості підприємств, їх технологічне оснащення, спроможність 

досягати високого рівня екологічних стандартів є теж нерівномірними. Через 

це ці більш широкі положення, які стосуються захисту прав працівників, 

охорони оточуючого середовища, регуляторні обмеження на діяльність 

державних підприємств можуть вимагати більш складних та довготривалих 
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реформ, через те, що ставлять під сумнів конкурентоспроможність місцевих 

підприємств [336,с.225]. 

Після виходу США з угоди інші члени об’єднання домовились про 

перегляд тексту угоди, виключивши з неї декілька положень, які були введені 

за ініціативи Сполучених Штатів, зокрема ті, які стосуються захисту прав 

інтелектуальної власності, державних закупівель та інвестицій. Йдеться про 

тимчасове призупинення прав інвесторів в судовому переслідуванні 

державами, а також про призупинення дії статті щодо строку дії авторських та 

суміжних прав [333]. 

В умовах посиленої глобалізації торговельно-економічних відносин та 

все більш поширюваної тенденції до зміни формату функціонування 

регіональних інтеграційних утворень важливим питанням виступає побудова 

та збереження взаємовигідного та ефективного співробітництва між країнами 

в двосторонньому та багатосторонньому форматі. Незважаючи на географічну 

близькість, культурну спорідненість та високу ефективність економічної 

взаємодії, сучасний стан торговельної співпраці між Сполученими Штатами 

Америки та Канадою характеризується погіршенням, пов’язаним з амбіціями 

США щодо утримання позиції глобального економічного лідера, рядом 

невирішених торговельних суперечок та зростаючим дефіцитом у торгівлі 

товарами та послугами. 

Питання участі США в ТТП було ускладнено через початок переговорів 

стосовно вдосконалення умов функціонування Північноамериканської зони 

вільної торгівлі. Перспективи майбутнього співробітництва між Канадою та 

США багато в чому залежали б від результатів переговорів щодо 

реформування НАФТА, адже якщо зміни будуть прийняті, то це 

унеможливлює вирішення наявних торговельних суперечок в бік Канади, 

якщо ні – то США та Канада будуть взаємодіяти в рамках двосторонньої зони 

вільної торгівлі, та перед Канадою стоятиме завдання вибудувати раціональну 

політику, щоб в рамках валютного, а потім і політичного союзу не стати 

п’ятдесят першим штатом Америки. 



244 

Загалом, відносини в межах МРУ є більш ефективними, за умови якщо 

вони розвиваються на основі створеної зони вільної торгівлі – зони, де діє 

особливий пільговий торговельний режим для країн-учасниць за рахунок 

усунення внутрішніх тарифів при їх збереженні в торгівлі з іншими країнами: 

так, в межах ТТП функціонувала NAFTA для Сполучених Штатів Америки, 

Канади та Мексики. Втім, навіть канадсько-американські торговельні 

відносини є асиметричними через різницю розмірів економік, проте вигідними 

та високоефективними, адже країни виступають найбільшими торговельними 

партнерами та інвесторами одна одної.  

Втім, діяльність ТТП, як і інших мегарегіоналів є більш привабливою 

саме для ГМСВ ніж для малого та середнього бізнесу. Цьому є декілька 

причин: наявність доволі високих трансакційних витрат, пов’язаних з 

користуванням позитивних змін в тарифах, що передбачені МРУ; необхідність 

хеджування валютних ризиків притаманних одночасному функціонуванню 

різних МРУ; необхідність лавірування поміж різними регуляторними 

режимами МРУ [337]. 

Побудована на Вашингтонському консенсусі Трансатлантична 

дуополія США-ЄС в лібералізації торгівлі виявилася не спроможною в 

поточних умовах. В координатах США-ЄС, як відповідь на існуючу кризу 

мультилатеризму, була здійснена спроба створення нової мегарегіональної 

угоди про Трансатлантичне торгівельне та інвестиційне партнерство. ЄС 

навіть знаходилося в менш сприятливому становищі внаслідок внутрішніх 

економічних проблем (криза в Греції, Іспанії, Ісландія) та нестабільності 

об’єднання в цілому внаслідок євро-виходів (euro-outs, Брекзіт). 

ТТІП формувалося на трьох стовпах- доступ до ринків (тарифи та 

правила походження), регуляторне середовище (нетарифні бар’єри та 

регуляторна апроксимація) та норми та процедури (інвестиції, інтелектуальна 

власність, державні підприємства і т.д.) [338;339,с.5]. 

На ЄС перепадає більше преференційних торгівельних угод ніж на 

США, так само як і більша частка глобальної торгівлі, що створює ефект 
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відхилення в торгівлі та ставить американські компанії у відносно менш 

вигідне становище [340,c.7]. Станом на кінець 2013 року в ЄС було укладено 

50 угод про ЗВТ, які не обмежувались суто Європейським регіоном. 

Переважно спрямовуючи свої зусилля на країни що розвиваються, ЄС вже 

мала угоди ЗВТ з Японією, Канадою, Китаєм тощо [341]. Компанії ЄС та США 

об’єднує те, що вони є одними з найбільших інвесторів в технологій та 

розробки. Водночас, витрати держави на розвиток людського потенціалу 

(освіта) в ЄС майже в два рази менші ніж в США [342,c.5]. 

Укладання угоди ТТІП могло призвести до подальшої депривації 

найменш розвинених країн внаслідок створення все більш сприятливих умов 

для компаній розташованих в ЄС та США. Причиною цьому може бути, 

зокрема, виключення країн з глобальних мереж створення вартості внаслідок 

ефекту відхилення від торгівлі. 

Укладання мегарегіональних угод, таких як ТТІП та ТТП в цьому 

випадку є певним вирішенням існуючої проблеми, пропонуючи рівні умови 

для її гравців [343, c.7]. Деякі країни навіть виступали з пропозицією щодо 

розширення угоди про ТТІП на Латинську Америку для надання їй більшої 

легітимності [344,с.4]. 

Загалом, що США, що ЄС формують мережі економік пов’язаних в 

межах центр-периферія завдяки тому, що мають угоди ЗВТ з менш 

розвиненими економіками. Також не поодинокими є й перемовини щодо 

укладання угод в межах центр-центр. 

Подеколи МРУ спричиняли зростання ролі інших глобальних акторів в 

глобальному економічному врядуванні, як у випадку створення ТТІП та 

сплеску активності НГО на фоні цього процесу [345]. На практиці це знайшло 

своє відображення в зростанні прозорості процесу перемовин, долучення до 

нього громадськості в широкому розумінні. Незважаючи на те, що вона була 

представлена місцевими групами, їхня діяльність впливала на хід перемовин, 

що мали значення для глобальної економіки. 
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В 2016 році рада ЄС, керуючись Глобальними цілями сталого розвитку, 

зробила висновок щодо діяльності ГМСВ, відповідно, делегації визнали, що 

мають діяти відповідально в межах корпоративної соціальної відповідальності 

(КСВ) та відповідальної бізнес-поведінки (ВБП) [346, с.4]. В основу діяльності 

ГМСВ, таким чином, має бути закладений принцип стимулювання сталого 

розвитку, створення робочих місць, соціального та економічного розширення 

прав і можливостей, особливо що стосується молоді та жінок, а також 

вразливих категорій, включаючи людей з обмеженими можливостями. 

Відповідні принципи включені і в основу співробітництва ЄС з іншими 

країнами, особливо з найменш розвиненими.  

Питання ефектів від укладання ТТІП для третіх країн залишалося 

дискусійним. З однієї сторони посилення співробітництва в межах США-ЄС 

означає виключення інших країн внаслідок встановлення вищих норм та 

стандартів по відношенню до третіх країн, особливо це стосується тарифних 

бар’єрів в торгівлі. Ефекти від скасування нетарифних бар’єрів є не такими 

промовистими. Втім деякі автори зазначають, що треті країни навпроти мали 

б виграти від укладання ТТІП внаслідок уніфікації правил США та ЄС  

[347,с.1]. 

Загалом за аналогією до ефекту Каліфорнії, коли Каліфорнія як великий 

ринок що дотримується жорстких споживчих та правил та правил охорони 

навколишнього середовища, була спроможна встановлювати високі 

регуляторні стандарти для інших штатів, [348]. та ефекту Брюсселю, який 

можна описати як конвертацію правил ЄС в глобальні правила [349,с.6], 

приєднання країн фірм-лідерів до мегарегіональних угод в будь якому випадку 

впливатиме на дотримання встановлених правил і процедур третіми, по 

відношенню до МРУ, країнами. Перш за все, це стосуватиметься таких 

вимірів, як: захист прав інтелектуальної власності, використання технологій, 

захист прав працівників. Втім, як бачимо, саме ці позиції повсякчас 

виключаються з текстів угод. 
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Підсумовуючи, систематизуємо роль існуючих МРУ/О в реалізації ГЕВ 

(Таблиця 4.3.) 

Таблиця 4.3  

Порівняння ролі МРУ/О в реалізації  

глобального економічного врядування 
 БРІКС 

 

ШОС ВРЕП ТТП ТТІП 

Статус Дипломатична 

асоціація/група 

країн 

Міжурядова 

міжнародна 

організація 

Торгівельна 

угода ЗВТ+ 

за принципом 

«відповідний  

до СОТ» 

Торгівельна 

угода 

ВП ЗВТ 

за принципом 

«СОТ плюс» 

Торгівельна 

угода 

«Глибока» ЗВТ 

за принципом 

«СОТ плюс» 

Роль в  
ГЕВ 

НБР являє 
собою зсув в 

розвитку 

фінансової 

парадигми на 

користь країн 

що 

розвиваються  

Розвиток 

інфраструктурн

их проектів, що 

мають 

глокальне 

значення 

Розвиток 
інфраструктурн

их проектів, 

особлива 

важливість для 

країн, які на 

мають власного 

виходу до моря 

[350] 

Функціонування 
в межах регіону 

Азійського 

банку 

інфраструктурн

их інвестицій  

Спроба 

розвитку Індо-

Тихоокеанськог

о 

співробітництва 

Зсув у 
глобальному 

економічному 

врядуванні в 

бік Азійсько-

Тихоокеансько

го регіону  

 

Спроба вивести 
з кризи 

Трансатлантичн

о-центричний 

світовий 

порядок 

заснований на 

консенсусі 

Зміни в 

глобальном

у 

регіоналізм

і 

 Можливий ефект доміно за Болдуін 

Очікуваний 

економічни

й ефект 

 

- - ВРЕП може 

призвести до 

зростання ВВП 

об’єднання на 

2% в 2025 р (від 

0,2% до 3,7%) 

[351,с.146] 

ТТП має 

потенціал до 

збільшення 

загального 

ВВП 

об’єднання на 

1,1% до 2030 р., 

а обсягів 

торгівлі- на 

11% [352,с.229] 

Зростання ВВП 

США на 0,48%, 

ЄС- 0,39% в 

перспективі до 

2027 року. 

Зростання 

експорту для ЄС 

на 16%, для 

США на 23%. 

(розрахунки 

2013 р.) 

[333,с.46-50] 

Джерело: складено автором 

*повна версія знаходиться в Таблиці М.1 Додатку М 

 

Додаткове питання стосується ролі мегарегіональних об’єднань в 

реформатування глобального економічного простору. Надання привабливих 

умов для зовнішньої торгівлі в межах МРУ, здається, може призвести до 

залучення інших країн до цих об’єднань. В початково запланованому форматі 

співіснування ТТП, як об’єднання країн тихоокеанського регіону на чолі з 

США, ТТІП з частковим розподілом сил між США та ЕС, та ВРЕП на чолі з 
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Китаєм, вбачався розподіл сфер впливу. Втім, вихід США з МРУ залишає 

широке поле для роздумів щодо наступного балансу сил.  

Існує ризик розвитку паралельних траєкторій в глобальній торгівлі на 

тлі відповіді Російської Федерації та Китаю на ініціативи США та ЄС стосовно 

створення МРУ. Очікувалося, що вступ перших до СОТ, побудованій 

зусиллями США та ЄС, сприятиме подальшій глобалізації господарського 

життя. Натомість, відбулася певна балканізація глобальної економіки що 

знайшло своє відображення в формуванні коаліцій країн, що розвиваються, 

навколо нових лідерів [353,c.12]. 

Взагалі вбачається, що поширення розвитку мегарегіоналізації 

відбулося на запит та МНК, які все більше вимагали створення єдиного 

регуляторного середовища задля скорочення витрат на ведення бізнесу та 

виробничих витрат, та пришвидшення виробничих та комерційних процесів. 

Водночас зазначається, що поточний стан розвитку глобальних мереж 

створення вартості все меншою мірою залежить від лібералізації торгівлі 

побудованій виключно на зниженні рівня тарифних обмежень. Сервісифікація 

господарського життя, включно, вимагає легшого та дешевшого доступу до 

транспортних, фінансових, ділових та професійних послуг. Не останню роль в 

веденні глобального бізнесу відіграє і сприятливий інвестиційний клімат. 

Іншими словами, порядок денний глобальної економічної політики все більше 

орієнтується на зняття саме нетарифних обмежень [354]. 

Мегарегіональні угоди можуть бути використані в якості геополітичних 

інструментів в боротьбі за торгівельні потоки, шляхом встановлення різних 

регуляторних стандартів та спричиняючи відхилення торгівлі [334]. 

Значення торгівлі частинами та деталями відносно значення торгівлі 

кінцевими товарами постійно зростає, а торгівля проміжними продуктами 

зараз складає майже 2/3 світової торгівлі [355]. 

Зауважимо, що більш інституціолізовані угоди щодо МРО містять 

численні положення, що стосуються економічної співпраці, особливо яскраво 

на цьому фоні виділяються ВРЕП та ТТП. Не остання роль в текстах цих угод 
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належить і розвитку співпраці в високотехнологічних секторах (електронна 

комерція), захисту прав інтелектуальної власності і т.ін. (Таблиця 4.4). 

Таблиця 4.4  

Сфери дії МРУ/О 
БРІКС Політика 

Економіка (енергетика, транспорт, телекомунікації, соціальні питання та робоча 

сила) 

Суспільство (в т.ч. питання справ молоді, освіта) 

ШОС Політика та безпека (в т.ч. антитерористична діяльність, протидія трафіку 

наркотичних речовин) 

Торгівля та економіка (транспорт, митниця, співробітництво в банківській сфері)  

Культура та гуманітарне співробітництво (культура, туризм, молодь, освіта, 

сільське господарство) [350] 
ВРЕП Торгівля товарами та послугами, інвестиції, економічне та технічне 

співробітництво, інтелектуальна власність, вирішення спорів, електронна 

комерція, МСБ та ін. 
ТТП Національний режим та доступ товарів на ринок; правила походження ; митне 

адміністрування та спрощення торгівлі; транскордонна торгівля послугами; 

СФС; ТБТ; фінансові послуги; державні закупівлі; державні підприємства; 

робоча сила; навколишнє середовище; розвиток; МСБ; конкурентоспроможність 

та полегшення ведення бізнесу; прозорість та антикорупційна діяльність; 

телекомунікації; електронна комерція тощо [298] 
ТТІП (було заплановано) 

24 глави щодо: 

Доступ до ринків (торгівля товарами, послугами, правила походження, державні 

закупівлі тощо) 

Регуляторне співробітництво (регуляторне співробітництво, СФС, ТБТ, окремі 

галузі тощо) 

Правила (сталий розвиток, енергетика та сировина, МСБ, митні правила та 

спрощення торгівлі, інвестиції, інтелектуальна власність, географічне 

походження, вирішення спорів на рівні держава-держава тощо) 

Інституційне забезпечення [356] 

Джерело: складено автором 

 

Окремо розглядаються питання конкурентоспроможності. Фірми 

стикаються з інноваційним імперативом, коли успіх в експортуванні та навіть 

спроможність постійно оперувати в бізнесі залежить від технології. Так 

«Нова» нова теорія торгівлі показує, що перерозподіл ринкової частки від 

менш продуктивних до більш продуктивних фірм, поширення знань 

(«навчання за допомогою експорту» та «навчання за допомогою імпорту») 

веде до отримання вигод від торгівлі, що не були досліджені в попередніх 

теоріях [353,с.4]. 
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Внаслідок поширення мегарегулювання, а саме лібералізації торгівлі, 

відбуватимуться композиційні зміни в популяції фірм кожної галузі та країни, 

а саме, зміни в балансі малих та середніх підприємств та великих компаній. 

Взагалі, це має сприяти існуючим експортерам та найбільш конкурентним 

вітчизняним виробникам [353,с.5]. Це призводитиме до змін в глобальних 

мережах створення вартості. 

Різноманітні сфери та інститути глобального економічного врядування 

можуть стикнутися з проблемами заходження в глухий кут, дрейфу та 

фрагментації, особливо в тих сферах, де переваги контрагентів є істотно 

різними [357]. 

Додаткової гостроти цій проблемі надає присутність триллеми Родріка, 

коли неможливо одночасно досягти балансу в таких сферах як демократія, 

суверенітет та економічний ефект. 

У світі де торгівельна політика заснована на глобальній економічній 

інтеграції є глобальним суспільним благом, ГЛ(М)СВ не є більше статичними 

об’єктами, а радше механізмами, завдяки яким можна одночасно сприяти і 

торгівлі, і розвитку [347]. 

Звертаючись до текстів угод та програмних документів, варто зазначити, 

що ВРЕП та ТТП прямо спрямовані на розвиток ГМСВ шляхом сприяння 

розвитку регіональних ланцюгів створення вартості, зокрема, за рахунок 

зняття обмежень на рух товарів та капіталу[356] та  просування та зміцнення 

регіональних ланцюгів постачань [353], відповідно. В свою чергу БРІКС, 

ШОС та ТТІП мають непрямий потенціал впливу на розвиток ГМСВ. 

Різниться і термінологія, яка використовується в угодах: БРІКС- глобальні 

виробничо-збутові ланцюги, глобальні вартісні ланцюги, ВРЕП- global value 

chains, ТТП та ТТІП- Supply chain. 

Оцінюючи потенціал впливу означених МРУ/О на функціонування ГМСВ 

на основі текстів угод та програмних документів об’єднань використаємо  

підхід до оцінки за етапами, запропонований Накагава Дз. [331]. (Таблиця 4.5.) 

Таблиця 4.5 
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Потенціал впливу МРУ на функціонування ГМСВ 

Етап МРУ/О Аспект стимулювання розвитку ГМСВ 

І.Вхід  

до галузі-  

організація 

бізнесу 

 

БРІКС Стимулювання спільного малого та середнього підприємництва в межах 

ГЛВ [200] 

ШОС Функціонування Ділової Ради країн-учасниць та Форуму глав регіонів як 

запоруки спільного підприємництва 

ВРЕП Єдині правила походження товарів стимулюватимуть кооперацію в межах 

ГЛВ; питання функціонування МСБ 

ТТП Конкурентоспроможність та полегшення ведення бізнесу (розвиток 

транскордонних ланцюгів постачань); національний режим та доступ 

товарів на ринок; розвиток МСБ (стимулювання включення до глобальних 

ланцюгів постачань [358])  

ТТІП Державні закупівлі; МСБ 

ІІ.  

Зменшення  

сервісних 

витрат 

 

БРІКС Створення взаємопов’язаних збалансованих транспортних систем 

ШОС Створення міжбанківського об’єднання для фінансування спільних 

проектів; співпраця в митній справі, зокрема, єдина система управління 

ризиками 

ВРЕП Усунення тарифних та нетарифних обмежень; спрощення торгівлі 

послугами; сприяння інвестиціям; електронна комерція 

ТТП СФС; ТБТ; транскордонна торгівля послугами; правила походження; 

Митне адміністрування та спрощення торгівлі; фінансові послуги; 

Телекомунікації; Електронна комерція 

ТТІП Торгівля товарами, послугами; правила походження;СФС;ТБТ; 

регуляторне співробітництво; митні правила та спрощення торгівлі; 

інвестиції; інтелектуальна власність; географічне походження; Вирішення 

спорів на рівні держава-держава; телекомунікації 

ІІІ. 

Зменшення 

витрат 

на 

виробництво 

 

БРІКС Співробітництво в сфері техніки та технології  

ШОС - 

ВРЕП Співробітництво в сфері техніки та технології; захист прав 

інтелектуальної власності; положення щодо конкуренції; розв’язання 

спорів та суперечок; МСБ 

ТТП Прозорість та антикорупційна діяльність; фінансові послуги; державні 

закупівлі; державні підприємства; робоча сила 

ТТІП Державні закупівлі; сталий розвиток; енергетика та сировина 

Джерело: складено автором 

* повна версія в Таблиці М.2 Додатку М 

 

Існують і відмінності в реалізації механізмів впливу на ГМСВ в межах 

кожного з означених МРУ/О. Так БРІКС передбачає інституційну 

апроксимацію з метою спрощення торгівлі та встановлення єдиних правил та 

процедур; функціонування банку розвитку; фінансування інфраструктурних 

проектів. У випадку ШОС-це фінансування інфраструктурних проектів  

(переважно транспортних). Для ТТІП, відповідно, були заплановані 

використання механізмів регулювання торгівлі продукцією окремих галузей. 
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Варто зазначити, що частково це пов’язано з тим, що існують 

секторальні особливості покриття ГМСВ цими об’єднаннями. В регіоні ВРЕП 

розвинені технологічно-інтенсивні ланцюги створення вартості 

(машинобудування та електроніка) та рітейл мережі (харчова промисловість, 

текстильна тощо) [331,с.33]. В ТТП такі країни як Японія (Бруней, Перу та 

Австралія) розташовані на відносно вищих щаблях, тоді як такі країни, як 

Сінгапур (і аналогічно, Мексика, Малайзія та В'єтнам) - відносно нижче. Китай 

домінує в ГМСВ в Азії. Більшість ланцюгів ТТП сконцентровано в таких 

секторах, як: виробництво з гуми та пластмас, базові метали, комп'ютерне, 

електронне та оптичне обладнання, будівництво, фінансування посередництво 

в послугах [359,с.21]. В свою чергу, країни БРІКС займають нижчі ланцюги 

створення доданої вартості, окремої єдиної спеціалізації на якійсь галузі 

промисловості не спостерігається. 

В запланованій раніше ТТІП 1/3 всієї торгівлі через Атлантичний океан 

складає внутрішньофірмова торгівля. Також США та ЄС залишалися один для 

одного найбільшими прямими інвесторами (62% та 50% сукупного обсягу 

інвестицій відповідно) [332,с.13]. Ці факти свідчили на користь важливості 

сприяння розвитку глобальних ланцюгів створення вартості при укладанні 

ТТІП. 

Підсумовуючи, на даному етапі спостерігається синоцентричний 

характер процесів мегарегіоналізації за збереження змінної геометрії членів 

СОТ. Скоріш за все, відповідні процеси в майбутньому стануть однією з 

домінуючих форм глобального регіоналізму, безперервно знаходячись в 

процесі приєднання до угод нових членів за принципом ефекту доміно. Не 

виключено, що на подальших етапах, країни, що входитимуть до декількох 

МРУ одночасно, втілюючи принципи мегакроссрегіоналізму, зіткнуться з 

проблемами аналогічними до проблеми чаші з локшиною, втім іншого 

масштабу. Наступні кризи відповідних інституцій приводитимуть до розвитку 

об’єднань за декількома сценаріями. За першого сценарію, будуть переглянуті 

основні норми та правила угод у бік їх пом’якшення, що відповідно 
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ускладнюватиме процес координації господарської діяльності та зведе 

нанівець зусилля витрачені на досягнення первинних цілей створення МРУ/О. 

Тобто, за інтеграцією буде слідувати дезінтеграція. За другого сценарію, за 

умови формування гегемонії найбільш сильних економік в межах об’єднань, 

країни-претенденти будуть намагатися боротися за лідерство створюючи 

альтернативні об’єднання. Інтеграція зміниться переінтеграцією на засадах 

мегатрансрегіоналізму.  

Важко недооцінити місце глобальних мереж створення вартості в цих 

процесах. Незважаючи на те, що не всі угоди містять положення щодо 

функціонування глобальних мереж створення вартості, успішна реалізація має 

сприяти зміцненню цієї форми глобальних виробничих відносин. За умови 

позитивного економічного ефекту від функціонування на економіки країн-

учасниць, це спонукатиме до подальшого перегляду основних положень угод 

у бік глибшої інтеграції.  

 

 

4.2. Детермінанти взаємозв’язків у функціонуванні мережевих 

режимів 

 

Через те, що мегарегіональні об’єднання (МРО/У), як специфічний 

приклад міжнародної економічної інтеграції, беруть свій початок з 

розповсюдження угод щодо ЗВТ та ЗВТ+, вони являють собою наступний 

щабель інтеграційних процесів в глобальній економіці. Починаючи з ТТП, 

ВРЕП та закінчуючи відкладеною ТТІП, ці угоди та інші мегарегіональні 

об’єднання переслідують дещо різні цілі, втім, об’єднують інтереси і зусилля 

держав спрямовані, перш за все, на зростання рівня достатку, зайнятості, 

виробництва товарів та послуг.  

Ці цілі в різних випадках заплановано досягати як за рахунок подальшої 

лібералізації торгівлі, так і за рахунок усунення розбіжностей в текстах 

двосторонніх торгівельних угод країн-членів МРО/У, а також шляхом 
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впровадження окремих положень щодо лібералізації потоків іноземного 

капіталу, сприяння міжнародному виробництву тощо. 

Поширення глобальних ланцюгів створення вартості, а згодом і їх мереж 

(ГМСВ), передувало процесам мегарегоналізації. Первинно мотивовані 

оптимізацією витрат та розширенням ринків збуту ГМСВ сприяли 

економічному розвитку країн-учасниць виробничих ланцюгів. Найяскравішим 

прикладом є країни Східної Азії. Таким чином, існує висока ймовірність 

наявності точок дотику між функціонуванням МРУ/О та ГМСВ. 

Ціллю поточного підрозділу є дослідження аспектів економіко-

математичного моделювання сучасних процесів мережевізації в глобальній 

економіці з позиції пошуку точок взаємозв’язків між МРУ/О та ГМСВ. 

Досліджуючи питання моделювання процесів мегарегіоналізації та 

долучення країн до або функціонування в межах глобальних мереж створення 

вартості, перше, що стає очевидним, що умовно всі дослідження можливо 

поділити на дослідження присвячені причинам означених процесів та на 

дослідження присвячені їх наслідкам. 

В загальному вигляді, безвідносно конкретної МРУ, основні причини 

мегарегіоналізації були розглянуті в попередній підрозділах, серед яких варто 

окремо виділити появу та поширення угод ЗСТ+.  

Також варто виділити роботу Ус І.В., в якій зазначається, що через 

відносно меншу кількість учасників ймовірність винайдення компромісу в 

межах МРУ є більш високою, а результати для кожного партнера- більш 

прогнозованими. Водночас укладання МРУ несе в собі ризик плюралістичних 

лібералізацій [360]. 

Радзієвська С., у свою чергу, аналізуючи тринадцять найбільш 

торговельних партнерств, включно з мегарегіональними (ТТП, ТТІП, ВРЕП), 

класифікує мегарегіональні угоди як першу стадію інтеграційних процесів з 

ознаками третьої стадії міжнародної економічної інтеграції, зазначає на 

високий ступінь економічного взаємозв’язку між згаданими угодами за 
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рахунок одночасної участі декількох країн та високий потенціал впливу на 

глобальний економічний розвиток [361]. 

В якості основного прикладу дослідження процесів мегарегіоналізації з 

позиції функціонування ГМСВ можна навести роботу колективу авторів 

Світового банку. Аналізуючи функціонування ГМСВ, вони зазначають що 

основними стимулами створення та поширення глобальних мереж створення 

вартості є: наявність ресурсів, а саме робочої сили низької кваліфікації та 

іноземного капіталу; розмір ринку, який може зростати завдяки лібералізації 

торгівлі, як це було у випадку вступу Китаю до СОТ та розширення ЄС; 

географічна відстань, а саме фізична віддаленість може бути подолана 

зростаючою щільністю зв’язку між країнами; якість інституцій, яка може бути 

покращена за рахунок укладання глибоких преференційних торговельних угод 

[362]. Відповідно до цих результатів, МРУ потенційно можуть справляти 

позитивний ефект на поширення ГМСВ. 

Серед наслідків авторами зазначено такі: економічне зростання, яке 

виявляється вищим ніж при розширенні зовнішньої торгівлі (висновок на 

основі аналізу зростання глобальної доданої вартості в порівнянні з 

зростанням експорту товарів та послуг та зростанням ВВП на особу за ПКС); 

зростання продуктивності, зокрема, завдяки трансферу технологій, при цьому 

і пряма, і зворотна участь в ГМСВ має позитивний зв'язок із зростанням ВВП 

на особу на основі ПКС; зростання рівня зайнятості; позитивний вплив на 

скорочення рівня бідності та зростання загального добробуту через посилення 

ефектів торгівлі завдяки появі нових каналів впливу [363]. Інакше кажучи, 

функціонування ГМСВ має ефект більший ніж ефект від функціонування 

простих ЗВТ, тому постає питання його співставності з фактом існування 

МРУ/О, які покривають ширше коло питань. 

Загалом, мегарегіоналізм можливо змоделювати, але лише в неповній 

мірі, і значна кількість питань залишиться поза якісною оцінкою. Багато чого 

залежить від спроможності кількісно оцінити зобов’язання в межах угод, 

особливо що стосується витрат або цін на товари. Означена складність в 
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моделюванні стосується і ГМСВ, адже існують проблеми з даними, а також зі 

складністю зав’язків між учасниками мереж. Тому дуже часто автори 

вдаються до розгляду окремих економічних показників, окремих країн або 

окремих галузей тощо. 

Розглядаючи роботи присвячені наслідкам функціонування МРУ/О та 

ГМСВ, варто зазначити що відповідні дослідження найчастіше стосуються або 

міжнародного руху капіталу, або ж міжнародного руху товарів та послуг.  

Так, Урата С., продовжуючи досліджувати макроекономічні аспекти 

формування глобальних мереж створення вартості, зазначає, що ПІІ 

відігравали вирішальну роль для країн Східної Азії, а саме, вони надавали 

отримувачам іноземного капіталу можливість приєднатися до виробничих 

мереж. Перш за все, йдеться про відкриття іноземних філій МНК— основних 

постачальників ПІІ [233]. 

Водночас, досліджуючи потенційні ефекти від МРУ для ПІІ на прикладі 

членів ВРЕП, було показано, що укладання відповідної угоди в цілому матиме 

позитивний вплив на ПІІ країн-учасниць. Зокрема, як зазначається, це 

відбуватиметься за рахунок залучення ПІІ через мережі створення вартості.  

Втім наявність таких зв’язків несе в собі потенційні ризики. Так, Русак 

Д. провадить свій теоретичний концепт глобальних корпоративних мереж як, 

певною мірою, альтернативу глобальним ланцюгам створення вартості. Автор 

робить висновок щодо того, що спільність членів системи примножує світове 

економічне багатство, втім наявність ядра сприяє нерівномірному розподілу 

фінансових потоків, які спрямовуються саме до нього, що таким чином 

підвищує схильність світової економіки до криз [364]. 

Петрі П., Плюмер М. та Фан Чжай, в свою чергу, розглядають вплив ТТП 

на ПІІ, основний акцент зроблено на різних заходах стосовно лібералізації ПІІ, 

яким надаються різні ваги [365]. Ціуріак Д., Дадкха А. та Щао Дж. розглядають 

вплив обмежень, що закріплені в текстах угод, на ПІІ, серед яких: обмеження 

на рух іноземного капіталу; механізми скринінгу або затвердження; 

обмеження щодо використання в якості ключового персоналу іноземців; 
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операційні обмеження, наприклад обмеження на відкриття філій та 

репатріацію капіталу або обмеження щодо власності на землю [366]. 

Опікуючись іншим аспектом наслідків функціонування ГЛ(М)СВ, 

Кругман П. розглядав зв’язок між вертикальною інтеграцією глобального 

виробництва та міжнародною торгівлею. Саме наявністю такого зв’язку 

Кругман П. пояснює суттєве скорочення зовнішньої торгівлі протягом 

останньої глобальної кризи, а саме в порівняні із відповідними скороченнями 

часів Великої Депресії. Основним поясненням є те, що скорочення попиту на 

товари кінцевого попиту невідворотно призводить до скорочення попиту на 

проміжні товари на протязі всього ланцюжку виробництва [367]. 

Атукорала П. розглядає вплив участі в ГМСВ на експорт. В якості 

залежних змінних запропоновано використовувати загально вживані: світовий 

дохід як середньозважене ВНД десяти найбільших країн-імпортерів, реальний 

ВВП на особу, рівень заробітних плат в промисловості по відношенню до 

відповідних показників торговельних партнерів, реальний валютний курс, 

логістичний індекс Світового банку, відстань до найбільших торговельних 

партнерів, постійні змінні для Китаю, для факту членства в АСЕАН, для Кореї 

(як країни що розвивається), змінна для року [368]. В результаті моделювання 

коефіцієнти при змінній АСЕАН були додатними та статистично значимими, 

що в цілому підтримує загальний висновок щодо кращої участі країн Східної 

Азії в глобальному виробництві, а також важливості інституційного аспекту в 

веденні зовнішньоекономічної діяльності. По суті АСЕАН є попередницею 

однієї з МРУ/О— ВРЕП, відповідно можливо очікувати на позитивний вплив 

від участі в МРУ на експорт країн-учасниць завдяки функціонуванню .  

Розглядаючи досвід України, Марущак Н.В. доводить, що концепція має 

велике значення для країни з позиції поглиблення інтеграції в ЄС, а також 

взаємодії в рамках двосторонніх і багатосторонніх торгово-економічних угод. 

Автор оцінює, що зниження торговельних та інвестиційних бар’єрів сприяє 

долучення країни до ГМСВ [369].  
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Також зазначається, що мега-ЗВТ з їх положеннями щодо лібералізації 

ПІІ та торгівлі послугами, більш вірогідно, призведуть до зростання обсягів 

імпорту сировини країнами-членами, яка потім буде використовуватися в їх 

експорті [234]. Опосередковано, це знову ж означає, що МРУ/О впливають на 

функціонування ГМСВ. 

Шеперд Б., в свою чергу, вже розглядав безпосередньо МРУ та їх вплив 

на зовнішню торгівлю, а саме вплив членства в ТТП на двосторонню торгівлю 

в термінах доданої вартості між учасницями об’єднання. Використовуючи 

CGE модель, що враховувала такі змінні як: ВВП країн-учасниць, кількість 

населення, середній тариф країни-імпортера, відстань між країнами,— він по 

суті оцінив вплив угоди на функціонування ГЛ(М)СВ. Відповідні розрахунки 

проводилися окремо по секторах, причому було показано, що саме торгівля в 

проміжних товарах більше чутлива до умов угод про торгівлю. Автор очікує, 

що МРУ матиме ефект поглиблення , втім він також зазначає, що аспект 

впливу МРУ на ще не розглядався в економічній літературі [370]. 

В загальній праці «Quantifying the Mega-regional Trade Agreements: A 

Review of the Models» («Кількісне визначення мегарегіональних торгових 

угод: огляд моделей») зазначено, що CGE моделі, які використовуються для 

дослідження ланцюгів створення вартості, в основі своїй використовують 

данні щодо проміжних товарів та послуг, що не в повній мірі відображає 

ефекти від функціонування ланцюгів створення вартості. Кращий результат 

мають моделі, що розглядають з позиції таблиць витрати-випуск для 

мультирегіонів (MRIO). В цьому випадку можливий деталізований аналіз 

торгівлі до рівня окремих торговельних позицій [371]. 

Таким чином, додаючи до висновку щодо виявленої залежності між 

ГМСВ та мегарегіональними угодами та об’єднаннями та ПІІ, маємо зв'язок— 

ЗВТ-мегарегіональна інтеграція-(зростання зовнішньої торгівлі/ПІІ)-

долучення до . 
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В цілому ж вірно і те, що зростаюча кількість ЗВТ може призвести до 

використання країнами дискримінаційних торгівельних практик та скоротити 

економічні вигоди від торгівлі [372]. 

На прикладі країн Азії, в регіоні в якому протягом ХХІ ст. 

спостерігалося стрімке зростання кількості ЗВТ (з 3 на початку періоду до 37 

наприкінці, ще по 72 угодах наразі йдуть перемовини), було показано що 

відсутність спільної економічної інституції підштовхнуло азійські економіки 

до прийняття торгівельні політик про-ЗВТ характеру. Цей феномен тільки 

ускладнив ведення бізнесу і отримав власну назву «Ефект чаші з локшиною» 

(за аналогією ефекту чаші спагеті) [372]. Інакше кажучи все більш складна 

економічна інтеграція може мати і негативні наслідки для функціонування 

глобального бізнесу. 

В результаті проведеного аналізу робіт присвячених моделюванню 

економічних процесів, що знаходяться на стику досліджень МРУ/О та ГМСВ, 

можливо зробити наступні висновки, які можна сформулювати у вигляді 

гіпотез: 

- існує висока вірогідність впливу умов МРУ/О на функціонування 

ГМСВ; 

- поширення ГМСВ позитивно впливає на вірогідність залучення країни 

до МРУ/О; 

- функціонування ГМСВ позитивно впливає на притік ПІІ та зовнішню 

торгівлю, втім обсяги відповідних потоків є більшими за умови вступу країни 

до МРУ/О; 

- функціонування ГМСВ та МРУ/О є субституційним в тому, що 

стосується зовнішньої торгівлі товарами та послугами. 

Кількісна оцінка причин та наслідків вступу до МРУ/О та ГМСВ з 

позиції пошуку точок взаємодії та винайдення відмінностей від участі країн-

членів МРУ/О та країн, що не входять до МРУ/О, в глобальних мережах 

створення вартості, а також того, яким чином МРУ/О сприяють розвитку 
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глобальних виробничих мереж, дозволить відхилити або прийняти зазначені 

гіпотези. 

 Досліджуючи місце МРУ/О в формуванні та функціонуванні ГМСВ 

варто звернутися до аналізу функціонування глобальних мереж створення 

вартості з позиції вивчення макропередумов та наслідків їх діяльності. 

Відповідні результати допоможуть сформулювати множину специфічних 

інструментів притаманних глобальному економічному врядуванні, а саме його 

мережевому режиму. Пропонується здійснити моделювання причин та 

наслідків функціонування глобальних мереж створення вартості з позиції 

наявних зв’язків з процесами мегарегіоналізації. 

По-перше, це становитиме приклад розгляду порівняних в термінах 

масштабів охоплення та глибини глобалізаційних феноменів. По-друге, це 

дозволить сконцентруватися зусилля на вивченні чітко визначеної множини 

національних економік, що формують квазіінтеграційну єдність. По-третє, це 

дозволить отримати більш глибокі знання щодо функціонування сучасних 

інтеграційних об’єднань глобальної економіки, які прийшли на заміну 

попереднім формам мультилатеризму. 

Спираючись на надбання іноземних та вітчизняних вчених, таких як: 

Фонтанє Л. [363], Ціуріак Д., Щао Дж. та Дадкха А. [366], Ковальські П. [373], 

Джереффі Дж. [374], Чен Л. [200], Черкас Н. [375], Радзієвська Н. [361], 

Марущак Н.В. [369], Філіпенко А. та Філіпенко В. [376] та ін., дослідимо 

зазначені зв’язки з позиції дослідження макропоказників зазначених процесів, 

які визначають місце саме національних економік в процесах неоінтеграції. 

Додаткову наукову новизну дослідженню надає той аспект, що відповідний 

аналіз проводитиметься з позиції потенційного впливу мегарегіональних 

суб’єктів. 

Значення функціонування глобальних ланцюгів створення вартості (за 

якими існують відповідні дані міжнародних організацій), які асимптотично 

будуть прийматися за основу в якості наближення до розгляду глобальних 
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мереж створення вартості (ГМСВ), мають незаперечний вплив на зовнішню 

торгівлю країн, ВНД на особу, продуктивність праці тощо.  

Проте цей вплив носить гетерогенний характер, а його результати є 

асиметричними. Так більш розвинені країни, країни з вищім рівнем доходів 

відіграють більш від долучення до ГМСВ. Також результати участі в ГМСВ 

залежать від багатьох інших факторів. Серед яких не останню роль відіграють 

і інституційні [377].  

Закономірно постає питання, в чому полягає відмінність в участі різних 

країн в ГМСВ, та чому, зважаючи на широку обізнаність щодо потенційної 

різниці в термінах результатів інтеграції в глобальні мережі створення 

вартості, країни, незважаючи на все, обирають для себе цей шлях інтеграції. 

Розгляд причин участі в ГМСВ, зокрема, з позиції функціонування 

мегарегіоналізації дозволить певною мірою уникнути проблеми 

гетерогенності. 

Так, важливу роль в процесах включення до ГМСВ відіграють: зняття 

регуляторних обмежень, гармонізація законодавства та, наприклад як у 

випадку ЄС, впровадження єдиної валюти. Саме ці чинники дозволили ЄС в 

період з 2002 по 2014 рр. продемонструвати показники рівня залученості до 

ГМСВ кращі за відповідні Китаю та США [259]. Це дає нам можливість 

припустити, що мегарегіональні угоди з їх положеннями стосовно 

лібералізації торгівлі, потоків капіталу, мають потенційно позитивний вплив 

на їх підписантів з позиції інтенсифікації участі в ГМСВ. 

Водночас, було отримано підтвердження, що впровадження нетарифних 

обмежень також позитивно впливає на ГМСВ, повертаючи увагу учасників 

ЗЕД з міжнародної торгівлі у сторону глобального виробництва. Втім, 

оншоринг, як процес перенесення завершальних стадій виробництва ближче 

до кінцевого споживача, негативно впливає на поширення ГМСВ, викликає 

скорочення ланцюжка [259].  

Вирішальний вплив на розвиток справляє також розвиток сектору 

послуг, як гарантія зростання рівня сполучення між країнами, що дозволяє 
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легше вести бізнес. Тобто, лібералізація торгівлі послугами, таким чином, має 

справляти позитивний вплив на розвиток глобальних виробничих мереж. Втім 

ефект від такої лібералізації чутливий до рівня доходів країн та специфіки 

окремих положень ПТУ.  

Так, лібералізація торгівлі послугами повсякчас є асиметричною. Перш 

за все через те, що від самого початку більш розвинені країни надають кращі 

послуги. Відповідно, наслідки від лібералізації будуть більш скромними саме 

для розвинених країн. По-друге, обмеження на торгівлю послугами рідко 

носять дискримінаційний характер такої глибини як обмеження на торгівлю 

товарами. Через це, ефект від лібералізації послуг є менш відчутним [378]. 

Ковальські та ін. розглядаючи причини участі країни в ГМСВ виділяють 

наступні: розмір ринку, рівень економічного розвитку, структуру виробництва 

(а саме частку промисловості), розташування по відношенню до головних 

виробничих хабів світової економіки [373]. Окремо зазначається, що в 

процесах інтеграції країни в ГМСВ вирішальну роль відіграють політичні 

параметри: низькі імпортні тарифи та факт членства в ПТУ, відкритість до 

притоку ПІІ, логістична розвиненість, включно із фактом спрощення торгівлі, 

захистом прав інтелектуальної власності, якістю інфраструктури та 

інституцій.  

Підсумовуючи, в наступній таблиці систематизовано основні підходи до 

дослідження макроекономічних передумов процесів глобалізації мереж 

створення вартості. (Таблиця 4.6) 

Таблиця 4.6 

Причини інтеграції до ГМСВ: макроаспекти 

Характер впливу Показники Джерело 

Прямий Іноземний капітал (ПІІ) 

Робоча сила низької кваліфікації 

Якість інституцій (в т.ч. ПТУ) 

Залежна змінна- показник ГЛВ за ЮНКТАД 

Світовий 

банк [362] 
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                                                                            (продовження таблиці 4.6)  

Прямий Додана вартість  

Темпи зростання ВВП 

Обмінний курс згідно з ПКС 

Додана вартість у промисловості 

Високотехнологічний імпорт 

Чистий притік ПІІ 

Внутрішньогалузева торгівля у 

високотехнологічному секторі 

Індекс розвитку людського капіталу, що базується 

на тривалості навчання 

Державний борг  

Сальдо доходів та видатків бюджету (% від ВВП) 

Індекс сприйняття корупції 

Кризові явища  

Залежна змінна-індекс глобальної 

конкурентоспроможності 

Антонюк Л., 

Черкас Н. [379] 

Неполітичні фактори: 

Структура виробництва (частка промисловості) 

Розмір економіки (логарифм ВВП) 

Кількість населення 

Відстань до найближчого виробничого хабу 

Політичні фактори: 

Відкритість притоку ПІІ (притік ПІІ у % ВВП) 

Частка імпорту, що підпадає під ПТУ 

Рівень тарифного тягаря (тарифи, що 

накладаються країною, та тарифи, під які підпадає 

імпорт країн) 

Залежна змінна— пряма та зворотна участь в 

ГЛВ 

Ковальські П. 

[373] 

Опосередкований 

ПТУ 

Зняття обмежень на імпорт капіталу 

Лібералізація торгівлі 

Лі та Мун [380]  

Гармонізація законодавства 

Зняття нетарифних обмежень 

Залежна змінна— індекс ГЛВ , додана вартість 

іноземного походження 

Ігнатенко А.,  

Раеі Ф. та 

Мірчева Б. [377] 

Лібералізація торгівлі послугами (ефект більш 

відчутний для країн що розвиваються) 

Залежна змінна— валовий експорт проміжних 

товарів, пряма участь в ГМСВ, зворотна участь 

в ГЛВ. 

Ковальські П. 

[373]  

Джерело: складено автором 

 

Окрім суто мікро- та мезоекономічних переваг від участі в ГМСВ: 

оновлення виробництва, оновлення функцій, оновлення продукту та 

оновлення виробничих ланцюгів,— існують і певні наслідки на рівні 

національних економік. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Qiaomin%20Li
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В наступній таблиці (Таблиця 4.7) систематизовано макроекономічні 

наслідки процесів глобалізації мереж створення вартості. 

Таблиця 4.7 

Наслідки інтеграції до ГМСВ: макроаспекти 

Характер впливу Показники Джерело 

Прямий Темпи росту експорту товарів та послуг  

Темпи росту ВВП на особу (ПКС) 

Зростання продуктивності праці 

Зростання рівня зайнятості 

Зростання загального достатку 

Скорочення рівня бідності 

Незалежна змінна- за ЮНКТАД 

Світовий банк 

[362] 

Зростання ПІІ Урата С. [233] 

Зміна структури експорту 

Підвищення продуктивності 

Незалежна змінна- частка експорту країни товару 

k сектора j в загальному виробництві і країни  

Дамджан Дж.,  

Костевц Кр. та  

Ройєць М. 

[381] 

Зміна частки експорту в загальному світовому 

експорті 

Зміна реального ефективного валютного курсу 

Зростання частки імпортних ресурсів  

Непропорційне зростання обсягів торгівлі в 

порівнянні зі зростанням рівня доходів 

Незалежна змінна- позиція країни в ГМСВ, пряма 

та зворотна участь в ГМСВ 

Гуннелла В.,  

Фідора М. та  

Шмітц М. [259] 

Вищій рівень ВНД на особу 

Зростання людського капіталу 

Зростання продуктивності  

Незалежна змінна- індекс участі у ГМСВ 

Ігнатенко А.,  

Раеі Ф. та  

Мірчева Б. 

[377]  

Зростання частки вітчизняної доданої вартості в 

експорті 

Ускладнення товарів на експорт 

Диверсифікація експорту 

Незалежна змінна- зворотна участь в ГМСВ 

Ковальські П. 

[373] 

Опосередкований 

ПТУ 

Зростання ПІІ за рахунок розвитку ланцюгів 

постачань 

Петрі П., 

Плюмер М. 

та Фан Чжай 

[382] 

Джерело: складено автором 

 

Також зазначається, що зростає використання іноземних ресурсів, 

змінюється частка країни на світовому ринку завдяки включенню до обсягів 

експорту відповідних обсягів доданої вартості в межах ГМСВ. 

Втім, обсяги зовнішньої торгівлі змінюються непропорційно в 

порівнянні зі зміною рівня доходів. Цьому існує декілька пояснень. По-перше, 
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компоненти декілька разів перетинають національні кордони, а тому вони 

враховуються в статистиці зовнішніх операції декілька разів. По-друге, ГМСВ 

виробляють переважно товари тривалого споживання, тому скорочення рівня 

доходів має відкладений ефект на скорочення кількості купівель. По-третє, 

при скорочені доходів споживачів, фірми, що розташовані на кінцях 

ланцюжків, радше скоротять власні запаси, аніж обсяги закупівлі компонент 

необхідних для подальшого виробництва в межах ГМСВ. Відповідно, навіть 

суттєве скорочення доходів не приводе до пропорційного зменшення експорту 

[259].  

Зростання рівня зайнятості завдяки розширенню глобального 

виробництва теж не завжди є однозначним наслідком. Так, більша частка 

робітників становиться зайнятими в виробничих процесах на незахищених та 

нестабільних для них умовах. Для глобальних ланцюгів/мереж створення 

вартості характерні нерегулярна зайнятість та створення робочих місць, що 

вимагають відносно низької кваліфікації— саме ці робочі місця зникають так 

само швидко, як і створюються [374]. 

Тому умови мегарегіональних угод, як ТТП, ВРЕП тощо, а саме 

положення щодо праці, потенційно матимуть вплив на наслідки, які 

справляють в частині впливу на рівень зайнятості. Такий висновок може 

використовуватись в якості гіпотези при тестуванні наслідків участі в ГМСВ з 

позиції наявності угод про мегарегіональне співробітництво і у інших 

випадках, наприклад, при оцінці наслідків для обсягів зовнішньої торгівлі 

країни, іноземного інвестування і т.д., у всьому тому, що охоплюється 

відповідними текстами. 

Підсумовуючи, участь країни в ГМСВ має свої специфічні 

макроекономічні причини та наслідки. Серед найбільш поширених в 

дослідженнях варто виділити: причини— розмір економіки, темпи 

економічного розвитку, наявність іноземного капіталу, рівень кваліфікації 

робочої сили, рівень зовнішньої заборгованості, тарифні обмеження тощо; 

наслідки— зміна рівня зайнятості, рівня продуктивності, ПІІ, експорту, ВНД 
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на особу та відповідні похідні індикатори. В моделях відповідний вплив 

оцінюється за допомогою, так званих, політичних та інституційних чинників. 

В якості проксі використовуються такі змінні, як зняття обмежень на потоки 

капіталу, торгівельні потоки. Найбільші мегарегіональні угоди засновані на 

ПТУ, тому варто очікувати наявності статистично значимого впливу МРУ на 

причини та наслідки участі в ГМСВ.  

На сучасному етапі розвитку економічної думки найчастіше 

використовують декілька основних моделей, за допомогою яких 

досліджуються питання впливу участі в глобальних мережах створення 

вартості (ГМСВ) на різноманітні макроекономічні показники. 

Перший тип моделей представлений загальними рівняннями в термінах 

лінійної регресії. Причому, це можуть бути як рівняння в термінах абсолютних 

величин або їх логарифмів, так і різницеві рівняння.  

Використання логарифмів та різницевих рівнянь у випадку моделювання 

впливу глобальних ланцюгів/мереж створення вартості на економіку країн 

приєднаних до мережі набуває особливої актуальності при появі необхідності 

аналізу динаміки змін, наприклад, ВВП, ВНД на особу, експорту товарів та 

послуг. В такому типу моделей широко застосовується використання 

незалежних змінних з певним лагом. Головна мета такого технічного кроку— 

уникнення потенційної двосторонньої причинності по відношенню до 

залежної змінної. В якості одного з прикладів можна навести той факт, що 

участь країни в ГМСВ позитивно впливає на її ВВП через безпосередній 

зв'язок із зростанням обсягів виробництва, доданої вартості, на основі якої і 

розраховується ВВП. Втім, водночас, і ВВП позитивно впливає на участь 

країни в ГМСВ: більші економіки дуже часто превалюють в глобальних 

мережах створення вартості. 

В описаних випадках в моделях першого типу повсякчас 

використовуються такі незалежні змінні, як: загальний рівень участі країни в 

ГМСВ (GVC participation rate), як відношення міри участі в глобальних 

ланцюгах створення вартості до сукупного експорту (експорт та реекспорт 
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разом) [379], частковий рівень участі в ГМСВ, як відношення зворотної участі 

в ГМСВ до сукупного експорту [383], або загальний обсяг участі в ГМСВ в 

грошовому виразі. 

Другий тип моделей послуговує частіше аналізу двосторонніх потоків 

переміщення доданої вартості між країнами залученими до глобальних мереж 

створення вартості. Такий підхід є адаптацією гравітаційної моделі зовнішньої 

торгівлі запропонованої Тінберген Я. в 1962 році для аналізу двосторонніх 

торгівельних потоків [383]. 

Широка вживаність моделей другого типу пояснюється самою суттю 

процесів, що лежать в основі функціонування ГМСВ,— переміщення доданої 

вартості між країнами. В цьому випадку отримані результати частіше 

інтерпретують, як потенціал участі країни в ГМСВ, адже в якості незалежних 

змінних використовують ті індикатори, за допомогою яких можливо 

визначити/оцінити розмір економіки, її виробничий потенціал (наприклад, 

ВВП на особу, частка промисловості в ВВП тощо).  

Для таких моделей характерно використання змінних, що описують 

відстань між країнами, двосторонні потоки доданої вартості в межах ГМСВ 

яких аналізуються. В цьому контексті «відстань» має широке значення та 

оцінюється в термінах фізичної та нефізичної відстані. Причому в якості 

фізичної відстані використовують такі показники, як відстань між столицями, 

або ж відстань від країн до найближчого світового хабу. В якості нефізичної 

відстані використовують такі індикатори як: наявність спільної мови, валюти, 

спільного колоніального минулого,— або ж навпроти, наявність 

односторонніх або двосторонніх обмежень, як то: тарифні обмеження (на 

експорт або на імпорт) або ТБТ (вимоги до сертифікації, до вмісту, до країни 

походження тощо). 

В цьому контексті Шеперд Б. пропонує введення такої змінної, за 

допомогою, якої можна виміряти ступінь близькості національних економік, 

як наявність спільної преференційної торгівельної угоди [370]. В свою чергу 

це дозволяє нам використовувати такий підхід в пристосуванні до аналізу 
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впливу мегарегіональних угод та об’єднань, деякі з яких об’єднують країни, 

які до підписання МРУ веж мали ПТУ або ЗВТ одна з одною.   

За аналогією такий тип аналізу проводиться і в термінах показників 

прямої та зворотної участі країн в ГМСВ без прив’язки до двосторонніх 

потоків. В цьому випадку в якості незалежних змінних використовувати 

одночасно фактори як неполітичного (економічного), так і політичного 

характеру (зазвичай, інституційні, як, наприклад, нетарифні обмеження, які 

звичайно будуть нижчими у випадку МРУ заснованих на ПТУ та угод про 

ЗВТ) [373]. 

У випадках використання моделей першого типу дуже часто аналіз 

будується на основі панельних даних, які об’єднують спостереження по Х 

змінних по і країнах в t періодах часу (𝑋it). Тому початкове рівняння 

трансформується за допомогою моделей з фіксованими ефектами або з 

випадковими ефектами, в залежності від того, на якій основі будуються 

відмінностями від групами спостережень в межах панелі.  

Варто зазначити, що окрему цінність мають дослідження які присвячені 

вивченню відмінностей між країнами, які більшої мірою залучені до ГМСВ та 

країни, які меншою мірою залучені до ГМСВ. На практиці при математико-

економічному моделюванні ці відмінності тестуються або за допомогою 

моделювання окремих рівнянь регресії для декількох груп з наступним 

тестуванням на відмінності в результатах, або ж завдяки включенню до 

загальної регресії, побудованої на цілій сукупності панельних даних, 

додаткових штучних змінних, що відображають факт належності до тієї чи 

іншої групи, та, наприклад, змінних, що побудовані шляхом множення 

незалежних змінних на факт належності до певної групи. Статистично значимі 

коефіцієнти при побудованих таким чином змінних будуть свідчити на 

користь наявності впливу факту належності до групи на залежну змінну.  

На окрему увагу заслуговують предикативні моделі. Наприклад, моделі 

нелінійної залежності— однією з яких є модель вірогідності настання тієї чи 

іншої події— пробіт-регресії. В основі цієї моделі, запропонованої вперше 
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Честер Іттнер Блісс [384], закладено припущення щодо нормального розподілу 

показників досліджуваної величини. В пристосуванні до аналізу 

функціонування ГМСВ, така модель використовувалась Хур Ю. та Лі Е. при 

аналізі двостороннього впливу інвестицій в дослідження та розробки та 

індексом участі в ГМСВ для Корейських компаній [385], Черра В. та Тесфає 

М. при моделюванні стимулювання експорту товарів в країнах Латинської 

Америки [386], Адаров А. та Стехрер Р. при аналізі впливу ПІІ на участь в 

ГМСВ країн Європи [387]. Як видно, ці приклади представляють собою аналіз 

регіональних особливостей участі в ГМСВ, в цьому випадку вірогідність того, 

що країни які розглядаються мають ПТУ або угоди про ЗВТ є вищою, тому 

цей фактор теж має прийматися до уваги. 

Інший приклад— динамічні моделі, в яких в якості залежної змінної 

використовують темпи зростання досліджуваних індикаторів. 

Наступна група моделей— моделі загальної економічної рівноваги, за 

допомогою яких оцінюються кількісні зміни від впровадження того чи іншого 

заходу, як Дутц М.A. в оцінці впливу на зайнятість та зростання в Бразилії 

[388], Сонфен Ч., Яшіонг Ч. та Бо М. при аналізі потенційних наслідків впливу 

ТТІП на глобальну та національні економки з позиції функціонування [389] 

тощо. 

Визначені підходи до використання різних моделей при аналізі 

функціонування глобальних мереж створення вартості, зокрема, з 

урахуванням фактору впливу на означені процеси ПТУ/ЗВТ, можуть бути 

використанні в подальшому при безпосередньому моделюванні наслідків та 

причин функціонування ГМСВ, зокрема, з позиції членства в 

мегарегіональних об’єднаннях. Останнє можливо досягти двома шляхами: 

перше— включити позиції відповідних угод МРУ/МРО в якості незалежних 

змінних до моделей, друге— провести порівняльну оцінку наслідків 

функціонування ГМСВ для країн, що є учасницями МРУ/О, та країн, що не є 

учасницями МРУ/О, третє— включивши факт членства в МРУ/О в якості 

незалежної змінної до аналізу наслідків та причин функціонування ГМСВ. 
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Використання кожного з цих випадків має ряд особливостей та обмежень. 

Так в першому випадку важко знайти відповідні індикатори та данні належної 

розмірності задля включення до моделей. Другий випадок дещо легший в 

порівнянні, втім, наприклад, у випадку країн Південно-Східної Азії, які 

формують ядро такої МРУ як ТТП, буде важко оцінити, що спричиняє 

відмінності між групами країн— факт членства в МРУ або ж належність до 

певного регіону. Третій випадок схожий на попередній, водночас тут йдеться 

про моделювання на основі всього переліку країн, що ще більше ускладнює 

пошук відмінностей ефектів МРУ від ефектів регіонів. 

Основні рекомендації— включення змінних з лагом, тестування на 

регіональні відмінності та впливу ПТУ/МРУ/О шляхом введення штучних 

змінних «регіон» та «регіон*МРУ» та даних щодо тарифних та нетарифних 

обмежень. Також можливе використання інструментальних змінних для 

МРУ/О. 

В кінцевому результаті маємо дослідити причини та наслідки 

функціонування ГМСВ через призму пов’язаності з МРУ задля оцінки 

потенціалу використання діяльності відповідних неоінтеграційних утворень 

як інструменту глобального економічного врядування. 

Підсумовуючи, задля досягнення відповідної мети, наслідуючи окремі 

моменти методології Світового банку та Ковальські, пропонуємо 

використовувати наступні макроекономічні передумови участі в ГМСВ, як:  

 відкритість економіки до ПІІ (ПІІ в % до ВВП),  

 відсоток робочої сили низької кваліфікації (частка робочої сили з 

початковою освітою як % від загальної кількості працездатного 

населення з початковою освітою), 

 структура виробництва (частка промисловості), 

 розмір економіки (кількість населення та логарифм ВВП), 

 логістичні параметри (Logistics Performance Index- Індекс логістичної 

ефективності).  
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Додатково з метою врахування важливості інституційних факторів 

використовуємо:  

 частка імпорту, що підпадає під ПТУ,  

 гармонізація законодавства, зняття нетарифних обмежень,  

 лібералізації торгівлі послугами, зняття обмежень на імпорт капіталу 

(ОЕСР FDI Regulatory Restrictiveness Index- Індекс регуляторних 

обмежень ПІІ). 

 рівень тарифного тягаря (тарифи, що накладаються країною, та тарифи, 

під які підпадає імпорт країн)  

Відповідно до мети поточного етапу в якості залежної зміни 

використовуватиметься показник GVC та похідні ЮНКТАД-Eora, через те, що 

інші показники мають деякі обмеження, наприклад база даних індикаторів 

торгівлі доданою вартістю TIVA ОЕСР містить данні лише для 64 країн.  

Відповідно до окремих завдань також будуть використовуватися такі 

змінні, як: 

GVC/ Gross Export = (FVA+DVX)/ Gross Export, 

де Gross Export- сума експорту та реекспорту; 

FVA— foreign value added (або VS) — міра «зворотної участі», показує 

вартість імпортованих товарів проміжного споживання, які 

використовувалися для виготовлення продукції на експорт; 

DVX — domestic value added in export— це міра «прямої участі», яка 

вимірює експорт товарів проміжного споживання, які використовуються як 

сировина для виробництва експорту інших країн. 

Таким чином, 

FVA/gross export= Зворотня участь в ГМСВ 

DVX/gross export=Пряма участь в ГМСВ. 

В окремих моделях варто використовувати двосторонні потоки доданої 

вартості. 

Запропонована модель участі в глобальних мережах створення вартості 

в контексті функціонування МРУ/О є теоретично обґрунтованою, відповідно, 
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очікується, що результати, які будуть отримані внаслідок відповідного 

моделювання будуть статистично значимими, та зможуть бути покладені в 

основу для подальшого аналізу трансформації глобального економічного 

врядування з позиції його мережевого аспекту. 

 

 

4.3. Трансформація архітектури глобальної економіки під впливом 

функціонування мережевих режимів 

 

Оскільки процеси мега регіоналізації та розбудови глобальних мереж 

створення вартості пов'язують країни, які належать не лише до різних регіонів, 

але й до різних континентів, вони трансформують глобальну економку у бік 

формування дисипативних глобальних структур. У випадку глобальних мереж 

створення цінностей бізнес став глобальним, здатним впливати на ситуацію не 

тільки в межах конкретної країни, але й поза межами національних кордонів. 

Таким чином, постає питання, чи можна стверджувати, що глобальний бізнес 

на сучасному етапі є суб’єктом глобального економічного врядування. У той 

же час мегарегіональні об’єднання, створені з метою заповнення кризи 

поточного стану мультилатеризму, виступають певним чином в якості 

опозиції одного/біполярному Світу та притаманних йому глобальних правил і 

порядку. Емпірична перевірка того, що передує один одному— створення 

глобальних мереж створення вартості або утворення мегарегіональних 

об'єднань, допоможе розібратися у суті та значенні глобального економічного 

врядування як дисипативної глобальної структури, що краще відповідає 

сучасному стану речей в глобальній економіці. 

Мелендез-Ортіз Р. згадує, що мегарегіонали — це ті партнерства, де його 

контрагенти можуть виступати в якості хабів ГЛСВ (в Болдуін Р., 2014). 

Драйпер П. та Ісмаїл С., у свою чергу, вважають, що інтеграція в межах ТТП 

та ТТІП може сприяти більш глибокій інтеграції африканських економік до 

глобальних мереж створення вартості [390]. 
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Розглядаючи Азію, було показано, що мегарегіонали регіону сприяють 

функціонуванню глобальних мереж створення вартості. Зокрема, більші угоди 

(такі як мегарегіональні) потребують включення більшої кількості членів для 

фірм, що входять у ГЛСВ, щоб вони отримали вигоду від цього у вигляді 

зменшення витрат та зростання віддачі від масштабу. Ще одне зауваження — 

це високий ступінь перетинання ПТУ в регіоні, що робить всю 

багатосторонню систему заплутаною та ускладнює роботу фірм [391]. Таким 

чином, вплив мегарегіоналів на ГМСВ зараз є неоднозначним. 

Досліджуючи загальні ПТУ, було встановлено, що дійсно існує 

позитивна кореляція між торгівлею всередині ГЛСВ та глибиною 

торгівельних угод [392]. З огляду на те, що було доведено, що ПТУ позитивно 

вплинули на розширення МНК [393], те, що існує лаг між зростанням кількості 

ПТУ та розширенням, можна припустити, що глобальна інтеграція на 

сучасному етапі здійснюється в декілька кроків «ПТУ-/ГМВ- мегарегіонали», 

що відображає зростаючу складність глобальної економічної системи та 

загальне поглиблення ступеню економічної інтеграції. 

Стверджується, що переговори про мегарегіональні угоди пов'язані з 

управлінням ланцюгами створення вартості на системному рівні [394], 

припускаючи, що вони є відповіддю на розширення ланцюгів створення 

вартості. 

Перевірка того, як поточна сегрегація глобальної економіки на мегарівні 

може бути пояснена в мікротермінах та який економічний ландшафт вона 

приймає з врахуванням відкритості фірм до глобальної економіки, є завданням 

для розв’язання в цьому підрозділі. Це дозволить заповнити брак досліджень 

щодо відповідного зв'язку між глобальними мережами створення вартості та 

функціонуванням мегарегіоналів як підтипу режиму глобального 

економічного врядування, а також дослідити, яким чином самі глобальні 

мережі створення вартості проявляють себе в якості однієї з форм глобального 

економічного врядування. 
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Наступні розрахунки базуються на показниках та дослідженнях 

Світового банку, а саме: даних про опитування підприємств з метою 

відображення наміру країни вступити до глобальних мережі створення 

цінностей. Ці дані охоплюють період з 2005 по 2017 рік та весь набір ринків, 

що розвиваються, та економік, що розвиваються, включаючи глобальні міста. 

Для цілей роботи пропонуємо використати наступні показники Таблиця 4.8: 

Таблиця 4.8  

Показники включення країни до глобальних мереж створення вартості 

Назва індикатору Аргументація включення до 

розгляду 

Змінні 

Частка компаній, які мають власний 
 Вебсайт  (%) 

Гарантія доступу до інформації про 
компанію з боку міжнародних 

контрагентів 

web2011 
web2017 

Частка компаній, що визначають доступ  

до фінансування як основне обмеження 

для діяльності  (%) 

В умовах фінансової глобалізації 

позитивна залежність свідчить про 

низький рівень включення до  

accfin2011 

accfin2017 

Частка компаній, що визначають митні  

та торговельні обмеження як головні 

перепони для діяльності  (%) 

Показник відображає включення 

місцевого бізнесу до міжнародних 

торговельних потоків 

custtrade2011 

custrade2017 

Частка компаній, які використовують  

матеріальні ресурси та / або поставки 

 іноземного походження  (%) 

Прямий показник включення до 

ГМСВ forinp2011 

forin2017 

Частка компаній, що використовують  

технології, ліцензовані іноземними  

компаніями  (%) 

Прямий показник включення до 

ГМСВ forlict2011 

forlict2017 

Частка компаній з міжнародно  

визнаним сертифікатом якості  (%) 

Непрямий показник включення до  intqcert2011 

inqcert2017 

Частка компаній, що мають річну  

фінансову звітність,  

яку переглядають зовнішні аудитори (%) 

Непрямий показник включення до 

ГМСВ / Гарантія доступу до 

інформації про компанію з боку 

міжнародних контрагентів 

extaud2011 

extaud2017  

Частка загального обсягу вхідних 

 ресурсів іноземного походження (%) 

Прямий показник включення до 

ГМСВ 

percfirinp2011 

perfirinp2017 

Частка загального обсягу продажів, 

 що експортуються безпосередньо (%) 

Прямий показник включення до 

ГМСВ / Показник відображає 

включення місцевого бізнесу до 

міжнародних торгових потоків 

expdir2017 

(значення для 

індикатору наявні 

тільки після 2011 р.) 

Джерело: розроблено автором на базі Опитування підприємств Світового банку  

[205] 

Оскільки дані збираються Світовим банком на основі опитувань, що 

проводяться один раз на 5-6 років зміннім характером (наприклад, Нігерія 

звітувала по показниках у 2006 та 2012 рр., тоді як Польща — у 2010 та 2015 

рр. відповідно), були проведені додаткові розрахунки, та для кожного 

показника було побудовано обраний індикатор на основі доповнюючих проксі 

— один, що охоплює відповідні результати інтерв'ю до 2011 року, інший — з 
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2012 по 2017 рік. Показник GVC з бази даних ЮНКТАД-EORA [198] 

використовується для вимірювання рівня включення країни у глобальні 

мережі створення вартості цінностей. Дані були очищені з метою уникнення 

відсутніх даних, в результаті вибірка склала 92 країни. 

На першому етапі наведемо зведену статистику, проведемо 

кореляційний аналіз обраних показників, побудуємо кореляційну матрицю. 

По-друге, проаналізуємо зміни у відповідних показниках в період між 2011 та 

2017 роками з метою оцінки прогресу конкретних країн у входженні до 

глобальних мереж створення вартості. На третьому етапі проведем попереднє 

групування країн за темпами зростання обраних показників. На четвертому 

етапі проведемо кластерний аналіз на основі темпів зростання обраних 

показників. 

У наступній таблиці (Таблиця 4.9) представлена зведена статистика за 

обраними показниками, що дозволяє зробити попередні висновки. 

Таблиця 4.9 

Зведена статистика обраних показників 

Змінна Obs Mean St:Dev. Min Max 

web2011 92 31,65 22,02 0 80,50 

web2017 92 32,63 27,20 0 91,00 

expdir2017 92 4,09 4,80 0 18,40 

forinp2011 92 33,23 20,24 0 93,20 

forin2017 92 24,36 20,46 0 70,10 

extaud2011 92 41,66 25,68 0 96,60 

extaud2017 92 32,29 26,72 0 88,70 

inqcert2011 92 14,65 10,43 0 43,50 

inqcert2017 92 11,49 12,56 0 53,40 

forlict2011 92 12,70 9,90 0 41,00 

forlict2017 92 11,08 9,75 0 36,90 

percfir~2011 92 54,32 28,00 0 100,00 

perfiri~2017 92 40,28 30,74 0 90,70 

custtra~2011 92 14,72 11,97 0 58,40 

custrade2017 92 10,88 12,38 0 50,80 

accfin2011 92 25,92 17,83 0 75,00 

accfin2017 92 16,95 17,15 0 69,10 

gvc2011 92 32000000 99500000 0 866000000 

gvc2017 92 32900000 106000000 0 931000000 

Джерело: розраховано автором за допомогою Stata10 за [205;198] 

*obs-кількість спостережень, mean-середнє значення, st.dev- стандартне 

відхилення, min- мінімальне значення, max-максимальне значення 
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Так, спостерігається збільшення середнього значення частки фірм, які 

повідомляють, що мають персональний вебсайт або мають міжнародно 

визнану сертифікацію, в період з 2011 по 2017 рр. За іншими показниками: 

частка іноземних ресурсів у загальній кількості ресурсів фірм; Частка 

компаній, що проводять зовнішній аудит, мають іноземні ліцензії; фірми, які 

використовують іноземні ресурси, згадують митні та торговельні обмеження 

та проблеми з доступом до фінансування як основні перешкоди у своїй 

діяльності, — їхні значення зменшились разом із збільшенням рівня 

включення до глобальних ланцюжків створення вартості оцінених за GVC. Це 

свідчить як про більш глибоку макроінтеграцію на фоні утворення 

регіональних торговельних угод та фінансову глобалізацію, так і про більш 

глибоку мікроінтеграцію у вигляді включення до глобальних мереж створення 

цінностей, що зробило вкрай необхідним використання іноземних ресурсів, 

ліцензій та зовнішніх аудитів. 

Цікаво, що стандартне відхилення по обраних показниках переважно 

зросло, що свідчить про підвищення розбіжності між досліджуваними 

країнами, що відповідає загальному зауваженню щодо Світу різних 

швидкостей. 

Продовжуючи розгляд аргументу щодо залежності між змінами в різних 

показниках, що описують включення країни до глобальної економіки, 

наведемо результати кореляційного аналізу (Таблиця 4.10). 

Таблиця 4.10  

Кореляційна матриця показників відкритості країн світовій економіки 
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expdir2017  0,71             

forin2017  0,65 0,60            

extaud2011 0,54   0,57           

extaud 2017  0,61   0,56          

inqcert2011 0,68     0,51         

inqcert2017  0,79 0,64            

forlict2011 0,51       0,56       

forlict2017  0,64   0,54  0,57  0,55      

percfirinp2011 0,60   0,91  0,70         
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          (продовження таблиці 4.10) 

    

perfirinp2017  0,75 0,61  0,96  0,64  0,51 0,62     

custrade2017     0,58  0,55    0,61    

accfin2011            0,68   

accfin2017     0,61  0,53    0,64  0,84  

GVC2017              0,99 

Джерело: розраховано автором за допомогою Stata10 за [205;198] 

 

У таблиці представлені лише ті коефіцієнти, які приймають значення 

вище 0,5, порожні рядки та стовпці видалені з цієї таблиці. 

Отримані результати є логічними: факт того що фірма має персональний 

вебсайт у відповідні роки позитивно співвідноситься з усіма показниками, що 

описують відкритість країни до глобальної економіки (частка прямого 

експорту, фірми, що проводять зовнішній аудит, мають міжнародно визнану 

сертифікацію, використовують іноземні ресурси тощо). Особливу увагу слід 

звернути на досить високі додатні коефіцієнти кореляції між часткою 

загального обсягу експорту, що експортується прямо, та відсотком іноземних 

вкладень у загальному обсязі вкладень та відсотками фірм, що мають 

міжнародно визнану сертифікацію — 0,6 та 0,64 відповідно. Це дозволяє нам 

припустити існування зв’язку між фактом включення до ГМСВ та фактом 

спрощення торгівлі та навіть входження в торгові блоки.  

Факт значної частки іноземних ресурсів у загальному обсязі надходжень 

станом до 2011 року позитивно пов’язаний із зовнішніми аудитами після 2011 

року (0,57) – іншими словами, міжнародні контрагенти просять подати 

звітність компанії інших країн аби включити їх до своїх виробничих мереж, 

що призводить до створення офіційно зареєстрованих міжнародних компанії. 

Ще одне цікаве спостереження: чим більша кількість використання 

іноземних ресурсів, тим частіше отримуємо звітування про митні та торгові 

процедури, а також проблеми з доступом до фінансових ресурсів в якості 

головної перешкоди веденню бізнесу. Це спостереження узгоджується із 

загальним фактом того, що в умовах торгівельних чи фінансових обмежень 

країни намагаються налагодити міжнародні партнерські відносини та вийти на 

зовнішні ринки, розпочавши локальне виробництво. 
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Ці ж міркування можна використати для пояснення позитивного зв'язку 

між часткою компаній, які мають закордонні ліцензії, та відсотком звітування 

за митними/ торгово-фінансовими перешкодами (0,57, 0,55 та 0,53 відповідно). 

Слід зазначити, що митні та торговельні перешкоди сильно пов'язані з 

проблемами доступу до фінансування (0,84). 

На цьому етапі не було виявлено конкретного прямого зв’язку між 

ступенем включення країни до ГМСВ (gvc2011 або gvc 2017) та іншими 

показниками, хоча опосередковано отримані результати свідчать про це. 

З метою перевірки прогресу у включенні країни до глобальних мереж 

створення вартості, для продовження нашого аналізу обчислимо темпи 

зростання кожного розглянутого показника та сформуємо декілька груп країн. 

Це дозволить нам перевірити, чи пов’язаний прогрес у входженні до ГЛСВ зі 

змінами показників, що сигналізують про ступінь включення до глобальної 

економіки. 

Якщо припустити, що однією з основних причин вступу країн до 

глобальних мереж створення вартості є уникнення бар'єрів у торгівлі, 

відсортуємо групи країн згідно з темпами зростання цього показника та 

розподілимо весь набір країн на декілька груп, з порівняною кількістю 

учасників (Таблиця 4.11). 

Таблиця 4.11  

Середні темпи зростання в групі 

 

К
р
аї

н
и

 

cu
st

ra
d
e2

0
1
7
/2

0
1

1
 

 

W
eb

 2
0
1
7
/2

0
1

1
 

ex
p
d
ir

2
0
1
7
/2

0
1

1
 

fo
rl

ic
t2

0
1
7
/2

0
1

1
 

ex
ta

u
d
2
0
1
7
/2

0
1

1
 

in
tq

ce
rt

2
0
1
7
/2

0
1

1
 

fo
ri

n
2
0
1

7
/2

0
1

1
 

p
er

fi
ri

n
p
2
0
1
7
/2

0
1

1
 

ac
cf

in
2
0
1
1
/2

0
1

1
 

G
v
c 

2
0
1
7
/2

0
1

1
 

Група1  

Пакистан Танзанія 

Малі Гондурас 

Нігерія Гана 

Афганістан Малаві Індонезія 

Кот-д'Івуар 2,79 2,31 2,20 2,16 1,60 1,48 1,45 1,37 1,04 0,99 

Група2 

Уганда Непал 

Мавританія 

Литва Лесото 

Болівія Еквадор 

Домініканська республіка 

Парагвай Хорватії 1,35 1,46 1,49 1,45 1,15 1,09 0,89 0,92 1,45 1,01 
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                                                                                         (продовження таблиці 4.11)   

Група3 

Кенія, Філіппіни 

Бутан Намібія 

Словацька Республіка 

Киргизька Республіка 

Замбія Сенегал 
Російська Федерація 

Монголія В'єтнам 

Кенія, Філіппіни  0,87 1,44 1,04 0,98 0,89 1,00 0,92 0,90 0,96 1,02 

Група4 

Камерун Нікарагуа 

Болгарія 

Вірменія Угорщина 

Польща Румунія 
Мадагаскар Свазіленд 

Сальвадор Естонія 

Нігер Чорногорія 

Бангладеш 0,65 1,44 1,25 1,54 0,93 1,36 0,97 1,02 0,65 1,01 

Група5 

Конго Албанія 

Боснія і Герцеговина 

Македонія, КЮР 
Чеська Республіка 

Туреччина Таджикистан 

Латвія Україна 

Казахстан Грузія Словенія 

Азербайджан 

Узбекистан 0,27 1,57 0,98 0,88 0,95 1,17 0,94 0,94 0,59 1,00 

 St.dev. 0,45 0,06 0,23 0,33 0,12 0,15 0,03 0,05 0,39 0,01 

Примітка 

Set.dev для груп, 

побудованих на базі 

forlict2017 / 2011 0,14 0,08 0,07 0,20 0,12 1,24 0,07 0,34 0,32 0,01 

Примітка. 

Set.dev для груп, 

побудованих на 

регіональній базі 0,43 0,32 0,07 0,22 0,43 0,40 0,06 0,40 0,18 0,03 

Джерело: розроблено та обчислено автором за [205;198] 

*St.dev- стандартне відхилення 

 

Як видно з даних таблиці, групування, проведене на основі змін у 

відсотках фірм, які звітують про митні та інші торговельні обмеження як 

основну перешкоду для їх діяльності, дає результати, репрезентативні і для 

інших показників, наприклад, сортування, проведене за іншими критеріями, 

теж дає логічні результати, з деякими виключеннями: доступ до фінансування 

(групи 1 та 2), відсоток прямого експорту та частка компаній, що 

використовують іноземні ліцензовані технології (групи 3 та 4 та 2 та 4 

відповідно). 

Середні стандартні відхилення, обчислені на основі інших груп, 

виявились вищими за базові, що дозволяє зробити висновок, що перший нами 

обраний критерій є більш релевантним. 
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Рис. 4.1. Групування країн за темпами зростання рівня інтеграції 

країн у світову економіку 
Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків за [205;198] 

 

Як видно, друга група країн є досить однорідною згідно з темпами 

зростання різних показників — стандартне відхилення між темпами зростання 

показників становило 0,24, тоді як в інших групах це показник дорівнював 

близько 0,6. Ця група представлена майже виключно країнами Латинської 

Америки, які позитивно звітують про обрані показники в середньому у 23% 

випадках частіше в 2017 рік, ніж у 2011 році. 

Цікаво, що в першій групі найбільший прогрес спостерігався у частці 

фірм, які повідомляють про митні та торговельні обмеження як про головну 

перешкоду для їх діяльності, що є поганою ознакою; для другої та п’ятої групи 

найбільше виросла частка компаній, які мають персональний вебсайт; для 

другої групи — частка загального прямого експорту, а для четвертої— частка 

компаній, що використовують технології ліцензовані іноземними компаніями. 

Щоб краще зрозуміти, як поводяться різні країни в умовах поглиблення 

глобалізації, включаючи глобалізацію виробництва, проведемо кластерний 

аналіз, який базуватиметься на збалансованій зваженій оцінці комплексних 

зв’язків між країнами на основі всіх досліджуваних показників. 
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Здійсненомо групування країн відповідно до запропонованих критеріїв. 

Для дослідницьких цілей пропонуємо використати коефіцієнт кореляції рангу 

Кендалла3. Виходячи з цього критерію, виконаємо кластеризацію в декілька 

етапів. По-перше, розглянемо групування країн за ступенем рівня їх 

відкритості глобальній економіці станом на кінець 2011 року як з урахуванням 

ступеня їх включення до глобальних мереж створення вартості, так і без 

врахування цього. Це дозволяє зрозуміти, за якими критеріями можна було б 

згрупувати країни в посткризових умовах. По-друге, виконаємо той самий тип 

кластеризації, використовуючи значення показників станом на кінець 2017 

року. Це потрібно зробити задля того, щоб оцінити, чи змінилася економічна 

диспозиція країн, що розглядаються в поточному аналізі, у період з 2011 по 

2017 рр. Нарешті, проведемо кластеризацію на основі ступеню прогресу щодо 

рівня включення країн до глобальної економіки, оцінюючи темпи зростання 

обраних показників в період з 2011 по 2017 рр. Це дозволить зробити висновок 

про присутні тенденції у конвергенції світової економіки.  

Використовуючи вищезгаданий метод кластеризації, на Рисунку 4.2 

можемо побачити результати кластеризації обраних країн станом на кінець 

2011 року, використовуючи окремо перелік з десяти показників, що 

представляють фіксовані відповіді, пов'язані з рівнем їх включення у 

глобальну економіку (верхня частина рисунку), і той самий перелік показників 

з GVC (нижня частина рисунку). В обох випадках Індонезія розташована 

осторонь усієї групи економік. Західноєвропейські країни формують 

специфічний вузол країн, те саме стосується Латинської Америки, Африки та 

Азії; Російська Федерація більш інтегрована в глобальні економічні зв'язки у 

випадку нижньої частини рисунку. Станом на кінець 2011 року можна 

                                                           

3 , де P (p) – кількість збігів, P (q) - кількість інверсій, N - обсяг вибірки. 
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стверджувати, що глобальна економіка перебувала в процесі формування 

кластерів, і жодних очевидних окремих підгруп не виявлено.  

Рис.4.2.Кластеризація країн за ступенем їх включення до глобальної 

економіки станом на кінець 2011 року 
(верхній малюнок без GVC, нижній, включаючи параметр GVC) 

Джерело: побудовано в програмному забезпеченні R* за [205;198] 

*програмне забезпечення працює виключно в англомовному середовищі 
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Проводячи аналогічний аналіз відповідних значень обраних показників 

станом на період після 2011 року (Рисунок 4.3.), можна відмітити деякі зміни 

— Таїланд з Індією, Китаєм та Пакистаном утворює новий кластер економіки 

в Азії, те саме вірно і для Сьєрра-Леоне в Африці (згідно з лівою частиною 

рисунку, Афганістан, очевидно, теж формує специфічний кластер). Можна 

зробити висновок, що станом на кінець 2017 року кластеризація глобальної 

економіки щодо формування глобальних мереж цінностей знаходиться на 

стадії становлення. 

 

Рис.4.3. Кластеризація країн щодо ступеня їх включення до глобальної 

економіки станом на кінець 2017 року 

( включно з параметром GVC) 

Джерело: побудовано в програмному забезпеченні R* за [205;198] 

*програмне забезпечення працює виключно в англомовному середовищі ** повна 

версія малюнку міститься в Додатку Н 

Задля того щоб оцінити, на скільки схожі країни за критерієм рівня їх 

прогресу у залученні до глобальних мереж створення вартості, було проведено 

групування на основі зростання обраних показників (Рисунок 4.4). 
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Рис. 4.4. Кластеризація країн щодо прогресу в їх включення до 

глобальної економіки у 2011–2017 роках 

Джерело: побудовано в програмному забезпеченні R* за [205;198] 

*програмне забезпечення працює виключно в англомовному середовищі 

 

Як видно з малюнку, регіональний характер кластеризації зберігається 

(чітко спостерігається пул країн Латинської Америки, країн Африки, 

Центральної та Східної Європи, країн Азії) із незначними виключеннями, а 

також наявні нетривіальні зв’язки між регіонами. Це дозволяє припустити 

поширення мегарегіонального характеру формування глобальних мереж 

створення вартості, який може бути використаний як гіпотеза щодо передумов 

формування мегарегіонів. 

Наступним кроком має бути тестування того, чи призводить діяльність 

до створення мегарегіональних об'єднань чи, навпроти, діяльність 

мегарегіональних об'єднань призводить до розширення глобальних мереж 

створення вартості. 
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4.4. Емпіричне дослідження взаємозв’язків функціонування 

мережевих режимів 

 

Для аналізу взаємозв’язку між та МРУ/О використаємо данні Світового 

банку по опитуваннях підприємств з метою оцінки наміру країни вступити у 

глобальні мережі створення вартості. Ці дані охоплюють період з 2005 по 2017 

рік та весь набір ринків та економік, що розвиваються, включаючи глобальні 

міста. Так, використовуються показники запропоновані в Додатку К. В якості 

незалежних змінних використовуються GVC2005, GVC2011, GVC2017, що 

показують відповідні потоки доданої вартості по країнам відповідно в 

2005,2011,2017 роках. 

Також були побудовані додаткові фіктивні змінні, що приймають 

значення 0 або 1 в залежності від того, чи є країна членом одного з найбільших 

мегарегіональних об'єднань (ТТП, ТТІП, Шанхайська організація 

економічного співробітництва, БРІКС, ВРЕП та, додатково, ЄС). Змінна 

«мегарегіон» представляє цілий набір випадків, коли країна є членом будь-

якого із згаданих інтеграційних угруповань. 

Дослідження проводиться в кілька етапів. 

По-перше, протестуємо модель МНК, оцінюючи залежність включення 

до глобальних мереж створення вартості від обраних незалежних показників 

окремо в два періоди: 2012-2017 та 2005-2011 рр., а також темпів зростання 

GVC країни залежно від темпів зростання незалежних змінних. Це допоможе 

нам зрозуміти, як зростаюча відкритість фірм до глобальної економіки впливає 

на функціонування глобальних мереж створення вартості. 

Можна очікувати, що частка іноземних ресурсів у загальному обсязі 

вкладень, частка компаній, які проводять зовнішній аудит, відсоток фірм з 

іноземними ліцензованими технологіями, фірм що мають міжнародні 

сертифікати якості, позитивно впливають на включення до глобальних мереж 

створення вартості, тоді як митні та торговельні перешкоди та частка прямого 

експорту — негативно. Останнє є причиною того, що фірми та країни 
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домагаються укладання більш комплексних торгових угод, включаючи 

мегарегіональні. 

Логічно другим кроком є тестування пробіт-моделі на предмет того, що 

факт членства в МРУ/О впливає на глибину включення до глобальних мереж 

створення вартості та темпи зростання відповідних показників. 

Результати будуть використані для висновку стосовно того, чи 

функціонують мегарегіони на основі ГМСВ. 

Тестування залежності ступеню включення країн у глобальні мережі 

створення вартості залежно від рівня відкритості фірм до глобальної 

економіки 

Використовуючи МНК:  

GVCi=a+bXi+e, 

, де X-набір показників щодо відкритості країн по відношенню до 

глобальної економіки з таблиці 4.8 в році і. 

 Оцінимо залежність рівня включення до глобальних мереж створення 

вартості залежно від ступеню відкритості фірм до світових ринків відповідно 

у 2017 та 2011 роках. 

Щоб уникнути мультиколінеарності використовуються тільки такі 

показники, як: expdir2017 extaud2017, incert2017, forinp2017, custrtrade2017,— 

так як їх відповідні коефіцієнти кореляції з іншими незалежними змінними 

менші за 0,8 (Таблиця 4.12.). 

Таблиця 4.12.  

Кореляційна матриця щодо показників, що представляють собою 

включення країн у світову економіку 
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expdir2017  0,71             

forin2017  0,65 0,60            

extaud2011 0,54   0,57           

extaud 2017  0,61   0,56          

inqcert2011 0,68     0,51         
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(продовження таблиці 4.12)  

inqcert2017  0,79 0,64            

forlict2011 0,51       0,56       

forlict2017  0,64   0,54  0,57  0,55      

percfirinp2011 0,60   0,91  0,70         

perfirinp2017  0,75 0,61  0,96  0,64  0,51 0,62     

custrade2017     0,58  0,55    0,61    

accfin2011            0,68   

accfin2017     0,61  0,53    0,64  0,84  

GVC2017              0,99 

Джерело: оцінка автора із використанням Stata10 за [205;198] 

 

Відповідно, в таблиці 4.13 представлено результати оцінки за методом 

найменших квадратів щодо залежності включення країн до глобальних мереж 

вартості від показників, що описують відкритість місцевих фірм до глобальної 

економіки. 

Таблиця 4.13  

Залежність включення до глобальних мереж вартості від відкритості 

фірм країн світовим ринкам у 2012-2017 роках 

gvc2017=const+b*expdir2017+b*forin2017+b*extaud2017+b*inqcert2017 

+b*forlict2017+b*custrade2017+b*gvc2011 

Source SS df MS  Number of obs 92 

     F( 7, 84) =11679.98 

Model 1.0172e+18 7 1.453,10E+18  Prob > F = 0.0000 

Residual 1.0451e+15 84 1.244,10E+14  R-squared = 0.9990 

     Adj R-squared = 0.9989 

Total 1.0182e+18 91 1.118,90E+17  Root MSE = 3.5e+06 

gvc2017 Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

expdir2017 -213783.5 118352.1 -1.81 0.074 -449139.6 21572.72 

forin2017 34497.09 30964.07 1.11 0.268 -27078.35 96072.53 

extaud2017 39155.59 20124.1 1.95 0.055 -863.3905 79174.57 

inqcert2017 82589.85 48551.96 1.7 0.093 -13961.04 179140.7 

forlict2017 -63749.99 52284.67 -1.22 0.226 -167723.8 40223.81 

custrade2017 -27225.7 42238.16 -0.64 0.521 -111220.9 56769.51 

gvc2011 1.059177 .0045712 231.71 0.000 1.050087 1.068268 

_cons -2236305 649226 -3.44 0.001 -3527362 -945248 

Джерело: оцінка автора із використанням Stata10 за [205;198] 

Модель була модифікована за рахунок включення gvc2011 в регресію, 

оскільки в першому випадку пояснювальна спроможність моделі була занадто 

низькою. Тоді як у поточному випадку R-квадрат є доволі високим (0,99), що 
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означає високу придатність моделі. Коефіцієнти перед такими показниками, 

як: частка прямого експорту у 2017 році, частка фірм, які мають міжнародні 

сертифікати якості, включення до світових ланцюжків створення вартості в 

2011 році, — є значимими і мають правильні знаки, те саме вірно для 

постійних змінних. Константа приймає негативне значення, вказуючи на те, 

що без впливу всіх показників включення країн до глобальних ланцюжків 

цінностей у 2017 році пішло б у зворотному напрямку. 

Для порівняння проведемо відповідний аналіз для GVC2011 (Таблиця 

4.14). Щоб уникнути проблеми мультиколінеарності, деякі показники також 

були виключені з розгляду. 

Таблиця 4.14  

Залежність включення до глобальних мереж вартості від відкритості 

фірм країн світовим ринкам у 2005-2011 роках 

gvc2011=a+b1*web2011+b2*forinp2011+b3*extaud2017+b4* inqcert2011+b5* 

forlict2011 +b6*custtrade2011+b7* accfin2011 

Source SS Df MS  Number of obs  = 92 

     F( 7, 84 = 2.24 

Model 1.4144e+17 7 2.026,00E+16  Prob > F = 0.0391 

Residual 7.5924e+17 84 9.038,60E+16  R-squared = 0.1570 

     Adj R-squared = 0.0868 

Total 9.0068e+17 91 9.897,60E+16  Root MSE = 9.5e+07 

gvc2011 Coef. Std. Err. T P>t [95% Conf. Interval] 

web2011 373538.7 671495.5 0.56 0.579 -961803.8 1708881 

forinp2011 -1147946 667881.6 -1.72 0.089 -2476102 180209.8 

extaud2011 -442677.4 543119.8 -0.82 0.417 -1522731 637375.9 

inqcert2011 -92400.55 1421592 -0.06 0.948 -2919392 2734591 

forlict2011 -448022 1295918 -0.35 0.730 -3025098 2129054 

custtra~2011 -229488.2 1176971 -0.19 0.846 -2570024 2111047 

accfin2011 -690759.4 786551.1 -0.88 0.382 -2254902 873383.8 

_cons 1.05e+08 2.38e+07 4.41 0.000 5.77e+07 1.52e+08 

Джерело: оцінка автора із використанням Stata10 за [205;198] 

Ця модель має низьку пояснювальну спроможність (0,16), і лише два 

коефіцієнти є статистично значимими (частка іноземних інвестицій у 

загальному обсязі капіталу у 2011 р. та постійна змінна). Збільшення частки 

іноземних ресурсів у загальному обсязі входів на 1 в.п. призводить до 

зниження участі країни в GVC в середньому на 1148 млн. дол. США в 2011 р. 
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Для порівняння, щойно для розгляду використано gvc2005, що вказує на 

включення країни до глобальних мереж створення вартості в попередні 

проміжки часу, відповідне значення R-квадрату є значно вищім (Таблиця 

4.15). 

Таблиця 4.15  

Залежність включення до ГМСВ від відкритості фірм країн глобальній 

економіці у 2005-2011 роках 

gvc2011=a+b1*web2011+b2* forinp2011+b3* extaud2017+b4* 

inqcert2011+b5* forlict2011 +b6*custtrade2011+b7* accfin2011+b8*gvc2005 

Source  SS df MS   Number of obs  = 92 

     F( 8, 83) = 580.08 

Model 8.8486e+17 8  1.16,10E+18  Prob > F = 0.0000 

Residual 1.5826e+16 83  1.96,70E+15  R-squared = 0.9824 

     Adj R-squared = 0.9807 

Total 9.0068e+17 91 9.8 9,76E+17  Root MSE = 1.4e+07 

gvc2011  Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

web2011 -74882.57 97794.04 -0.77 0.446 -269391 119625.8 

 forinp2011  118603.7 99103.11 1.2 0.235 -78508.37 315715.9 

extaud2011  22039.94 79234.64 0.28 0.782 -135554.6 179634.4 

inqcert2011 -192399.9 206482.5 -0.93 0.354 -603085.2 218285.4 

forlict2011  230207.5 188536.2 1.22 0.226 -144783.4 605198.3 

custtra~2011  114608.7 171035.5 0.67 0.505 -225574.1 454791.4 

gvc2005  2.627729 .0420833 62.44 0.000 2.544027 2.711431 

_cons  -1.04e+07 3922555 -2.64 0.010 -1.82e+07 -2567370 

Джерело: оцінка автора із використанням Stata10 за [205;198] 

У цьому випадку коефіцієнти при gvc2005 та постійною змінною є 

статистично значимими. Знаки перед статистично значимими коефіцієнтами 

такі ж, як у моделі, для 2017 року. Більший за значенням коефіцієнт при 

gvc2005 (Таблиця 4.13), ніж при gvc2011 (Таблиця 4.14), свідчить про 

скорочення темпів залучення до глобальної економіки, тобто найбільше 

розширення відбулося до 2011 року. Ці дані підтверджують попередньо 

отримані результати, особливо враховуючи той факт, що найбільші економіки 

зазнали уповільнення залученості до ГМСВ після 2018 року. 

Для продовження аналізу перевіримо, як прогрес в участі країн-

учасниць залежить від змін показників, що описують відкритість місцевих 

фірм до глобальної економіки (Таблиця 4.16). Для цього побудуємо додаткові 
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показники темпів зростання в 2017 по відношенню до 2011 року — GVC71, 

частки іноземних ресурсів у загальному обсязі ресурсів (grforinp), відсотку 

фірм, які мають міжнародну сертифікацію (grinqcert), використовують 

зовнішній аудит (grextaud), використовують іноземні технології (grforlict), 

відсотку фірм, що мають персональний вебсайт (grweb), відсотку фірм, що 

повідомляють про митні та торговельні перешкоди, як важливі проблеми у 

здійсненні міжнародної діяльності (grcusttr) та темпів зростання з 2005 по 2011 

рік (gr15). 

Таблиця 4.16  

Оцінка розвитку участі в ГМСВ 

Source SS df MS   Number of obs  = 75 

Model .1254 7  .01791  Prob > F = 0.0022 

Residual .3304 67  .00493  R-squared = 0.2752 

     Adj R-squared = 0.1994 

Total .4558 74  .0061  Root MSE =.07022 

gvc71 Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

grforinp .0542039 .0234437 2.31 0.024 .0074101 .1009 

grextaud .0239985 .0191799 1.25 0.215 -.0142846 .0622 

grinqcert -.0023065 .0154708 -0.15 0.882 -.0331862 .0285 

grcusttr -.0093953 .0167548 -0.56 0.577 -.042838 .0240 

grforlict -.0049565 .0091847 -0.54 0.591 -.0232893 .01337 

gr15 -.0217145 .0150523 -1.44 0.154 -.0517591 .00833 

grweb .0090638 .0154504 0.59 0.559 -.0217754 .0399 

_cons .976733 .0341514 28.60 0.000 .9085664 1.0449 

Джерело: оцінка автора із використанням Stata10 за [205;198] 

R-квадрат дорівнює 0,28, що є доволі низьким значенням, водночас 

приріст частки іноземних ресурсів, що використовуються у виробництві, 

позитивно вплинув на розширення в період між 2011 та 2017 роками 

(збільшення на 1 в.п. призвело до додаткової 0,05 зміни приросту країни). 

Спираючись на попередні результати, стверджуючи, що кореляційний 

зв’язок між та кількістю РТУ в наступних періодах є вищим ніж у випадку 

зв’язку між та кількістю РТУ у поточному періоді, перевіримо гіпотезу, що 

розширення сприяє створенню мегарегіонів. 
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Оскільки gvc2017, gvc2011 та gvc2005 сильно корелюють між собою 

(коефіцієнти кореляції вищі навіть за 0,99), давайте протестуємо пробіт-

модель вірогідності членства в мегарегіонах в залежності від участі країни в 

ГМСВ в різні періоди часу. 

Таблиця 4.17 

Залежність існування МРУ/О від участі країни-члена в ГМСВ -

тестування моделей пробіт (граничні ефекти) 

  Megaregion  (1) Megaregion  (2) Megaregion  (3) 

Gvc2017  6.36e-10    

Gvc2011   1.94e-09  

Gvc2005    2.39e-094* 

Log likelihood -57.66  -57.55 -56.69  

Prob > chi2  0.1336 0.1166 0.0408 

Pseudo R2  0.0191 0.0209 0.0356 

Number of observations  92 92 92 

Джерело: оцінка автора із використанням Stata10 за [205;198] 

Очевидно, що глибина включення до глобальних мереж створення 

вартості лише в 2005 році впливає на факт набуття членства в МРУ/О 

(коефіцієнт статистично значимий для 2005 року, а не для 0211 та 2017 рр.). 

Це означає, що більш віддалена у часі участь в ГМСВ має більший вплив на 

те, щоб бути учасницею мегарегіону. 

Таблиця 4.18  

Залежність існування МРУ/О від прогресу участі країни-члена в ГМСВ -

тестування моделей пробіт (граничні ефекти) 

  Megaregion (1) Megaregion (2) Megaregion (3) 

GVC change during 2017 -2011 2.02**   

GVC change during 2011-2005  .04   

GVC change during 2017-2005   .11 

Джерело: оцінка автора із використанням Stata10 за [205;198] 

Результати тестування моделей показали, що зміна участі в ГМСВ між 

2011 та 2017 роками позитивно впливає на можливість бути членом МРУ/О. 

Якщо порівняти цей результат з результатами попередньої моделі, можна 

                                                           
4 Тут і далі в Розділах 4 та 5 в матрицях коефіцієнтів при незалежних змінних: *вірогідність похибки<0,05;** 

вірогідність похибки<0,01;*** вірогідність похибки<0,001 
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зробити висновок, що зміни 2005 року вплинули на загальний світовий 

економічний ландшафт, маючи тривалий вплив протягом 2011 року, тоді як 

різкі зміни відбулися між 2011 та 2017 роками. 

Для підтримки або спростування отриманих результатів оцінімо 

особливості участі країни в ГМСВ в межах окремих МРУ/О (ТТП, ТТІП, 

ШОС, БРІКС, ВРЕП, ЄС) (Таблиця 4.19). 

Таблиця 4.19 

Залежність існування конкретних МРУ/О від участі країни-члена в 

ГМСВ -тестування моделей пробіт (граничні ефекти) 

 ТТП ТТІП ШОС БРІКС ВРЕП ЄС 

gvc2017        

gvc2011       

gvc2005  9.84e-10 1.01e-09 1.51e-09* 6.3e-10 3.44e-09** 9.94e-10 

Log likelihood -11.49 -30.46 -29.29 -4.88 -25.21 -34.78 

Prob > chi2  0.0016 0.1280 0.0307 0.0008 0.0007 0.1934 

Pseudo R2  0.3013 0.0366 0.0738 0.6309 0.2515 0.0237 

Number  

of observations  

92 92 92 92 92 92 

Джерело: оцінка автора із використанням Stata10 за [205;198] 

У таблиці 4.19 представлені результати окремого тестування факту 

вступу до певного мегарегіону на глибину включення країни у глобальні 

мережі створення вартості у 2005 році. Тільки членство в ШОС та ВРЕП 

виявило залежність від gvc2005 на статистично значимому рівні, що підтримує 

ідею активного розвитку як мегарегіоналізму, так і мереж створення вартості 

в азійському регіоні.  

В Таблиці 4.20 систематизовано та відображено статистично значимі 

результати для відповідного моделювання на основі змін в участі в глобальних 

мережах створення вартості.  

Таблиця 4.20 

Залежність існування конкретних МРУ/О від прогресу участі країни-

члена в ГМСВ -тестування моделей пробіт (граничні ефекти) 

 ТТП ТТІП ШОС БРІКС ВРЕП ЄС 

GVC change during 2017 -2011  .87**   1.29*** .97** 

GVC change during 2011-2005       

GVC change during 2017-2005   .07 *  .079*  

Джерело: оцінка автора із використанням Stata10 за [205;198] 
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Як і очікувалося, у більшості випадків (ТТІП, ВРЕП, ЄС) отримано 

додатні статистично значимі результати щодо впливу зростання участі в 

ГМСВ в 2011-2017 рр., а також підтримку нашої гіпотези щодо важливості 

участі у ГМСВ у 2005 році. 

Щоб зробити завершений висновок по отриманих результатах, 

перевіримо зворотний зв’язок між функціонуванням в межах мегарегіонів та 

участю в ГМСВ. Для початку слід перевірити параметри майбутніх моделей 

на предмет можливої мультиколінеарності (Таблиця 4.21). 

Таблиця 4.21 

Кореляційна матриця показників, що представляють собою включення 

країн до МРУ/О та ГМСВ 

 

gvc 

2017 

gvc 

2011 

gvc 

2005 

Mega- 

region ТТП ВРЕП БРІКС ШОС 

gvc2017 1        

gvc2011 0.99 1       

gvc2005 0.99 0.99 1      

Mega-region 0.16 0.17 0.23 1     

ТТП 0.54 0.54 0.53 0.07 1    

ТТІП 0.12 0.13 0.18 0.49 -0.07    

ВРЕП 0.41 0.41 0.43 0.45 0.25 1   

БРІКС 0.64 0.65 0.62 0.13 0.26 0.12 1  

ШОС 0.33 0.33 0.29 0.42 0.10 0.19 0.33 1 

Джерело: оцінка автора із використанням Stata10 за [205;198] 

 

Результати кореляційного аналізу показали, що можна очікувати 

існування впливу ТТП і БРІКС на включення в ГМСВ, водночас не можна 

одночасно включати ці показники в модель в якості незалежних змінних, 

оскільки відповідні коефіцієнти кореляції між ними перевищують 0,5. Те саме 

стосується одночасного використання змінних ЄС та ТТІП у моделі. 

На першому кроці конструюємо регресії gvc2017, gvc2011, gvc2005 з 

незалежною змінною «мегарегіон»: у кожному з трьох випадків отримано 

надзвичайно низьку пояснювальну силу моделей та статистично незначимі 

коефіцієнти перед незалежними змінними, що свідчить про те, що факт 

членства в мегарегіональних угодах та об’єднаннях не впливає на включення 

до ГВК, принаймні безпосередньо. Таким чином, наші попередні висновки про 
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відсутність прямого зворотного впливу мегарегіоналів на ГМСВ є 

достовірними. 

Щойно до моделі було включено змінні, що вказують на глибину 

включення до глобальних мереж створення вартості в попередні, перед 

оцінюваними, періоди (наприклад, GVC2011 під час оцінки моделі для 

GVC2017 або ж GVC2005 —для GVC2011), було отримано, що ці змінні, як і 

змінна «мегарегіон», мають суттєвий вплив на рівень включення країни до 

глобальних мереж створення вартості (Таблиця 4.22). Пояснювальна 

спроможність моделей в цьому випадку збільшується майже на 33% (як 

приклад, різниця в R-sq моделі 3 та моделі 4, моделей 7 та 8). 

Таблиця 4.22  

Тестування глибини включення до глобальних мереж створення 

вартості залежно від факту членства в мегарегіонах 

 gvc2017 

(1) 

gvc2017 

(2) 

gvc2017 

(3) 

gvc201

7 

(4) 

gvc2017 

(5) 

gvc2011 

(6) 

gvc2011 

(7) 

gvc2011 

(8) 

Gvc 

2011 

1.06**   1.06**     

Gvc 

2005 

 2.77***   2.77*** 2.61**  2.62*** 

Mega- 

region 

-

1774368* 

-

1.38e+07*
** 

   -

1.14e+0
7** 

  

ТТП   1.77e+08

** 

   1.66e+08 

*** 

 

ТТІП 

(ЄС) 

  7.72e+07

** 

-

155352

9 

-

1.92e+07**

*  

 7.42e+07*

** 

-

1.69e+07**

* 

ШОС   3.67e+07 918532.

5 

1.35e+07 **   3.32e+07  1.16e+07** 

БРІКС   2.97e+08

** 

   2.82e+08*

** 

 

ВРЕП   8.94e+07

** 

241153

.4 

-1.11e+07*   8.39e+07*

** 

-

1.11e+07** 

cons -6197367 -496093.8 -7564556 -

110990

2 ** 

-3183284  71804.7

1 

-6109555 -1961916 

Prob > 

F  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R-sq 0.99 0.99 0.68 0.99 0.97 0.98 0.67 0.98 

obs 92 92 92 92 92 92 92 92 

Джерело: оцінка автора із використанням Stata10 за [205;198] 

Примітка: розрахунок на основі методу найменших квадратів 

Водночас, коефіцієнт змінної «мегарегіон» має від’ємний знак, що 

означає, що членство в МРУ/О доволі негативно впливає на розвиток участі 



295 

країни в ГМСВ , що, можливо, свідчить про скорочення необхідності 

міжнародної співпраці у виробничому процесі, в той час коли зовнішні ринки 

є вільними для доступу товарів та послуг. Іншим цікавим результатом є те, що 

змінна GVC2005 має більш високі коефіцієнти ніж GVC2011, що підтверджує 

попередні результати щодо більшого впливу розвитку у більш віддалених 

періодах часу. 

Більше того, у випадку gvc2017, коли gvc2011 включений до розгляду, 

потреба у всіх інших змінних відпала (коефіцієнти мають низькі значення р), 

що дозволяє зробити висновок, що gvc2011 охоплює всі характерні для країни 

ефекти (порівняємо моделі 3 та 4). Це не так, якщо включити gvc2005 до 

моделей, одночасно і для регресій gvc2017 та gvc2011 на незалежні змінні 

gvc2005 та «мегарегіон» (моделі 4 та 5 та 7 та 8). Це означає, що особливості 

розвитку країн в період до 2011 року мали вплив на їх включення до 

глобальних ланцюжків створення вартості. 

Слід зазначити, що отримані коефіцієнти досить подібні для gvc2017 та 

gvc2011- для підтвердження цього твердження звернімося до моделей (3) та 

(7), (2) та (6), (5) та (8): коефіцієнти перед відповідними незалежними 

змінними є майже рівними (для GVC 2017 р. вищі, ніж для GVC у 2011 р.); 

знаки перед коефіцієнтами однакові, факт включення або можливість 

включення до ТТІП та ВРЕП негативно впливає на участь у ГМСВ як у 2017 

р., так і у 2011 р. 

Тим не менш, не можена стверджувати з достатньою впевненістю про 

взаємну залежність ГМСВ та мегарегіональних об'єднань, оскільки абсолютні 

значення відповідних коефіцієнтів є відносин незначними. Зміна значущості в 

основному зумовлена специфічними характеристиками країн, що 

включаються до уваги та охоплені «мегарегіональною змінною» (наприклад, 

це може бути розмір та темпи зростання ВВП, обсяг ПІІ тощо). 

На завершення перевіримо ступінь включення до ГМСВ в залежності від 

прогресу в участі в попередні періоди (Таблиця 4.23). 
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Таблиця 4.23 

Тестування залежності глибини включення до ГМСВ  

за допомогою методу найменших квадратів 

 

gvc2011 

(1) P>t 

gvc2017 

(2) P>t 

GVC growth  

2011 to 2005 1.05e+07 0.584   

GVC growth  

2017 to 2011   1.63e+08 0.253 

megaregion  3.49e+07 0.116 2.75e+07 0.265 

cons  -3445196 0.939 -1.37e+08 0.323 

Prob > F  0.0321  0.1615  

R-squared 0.0101  0.0406  

obs 91  91  

Джерело: оцінка автора із використанням Stata10 за [205;198] 

 

Обидві моделі мають низьку пояснювальну силу, на відміну від таблиці 

4.21, обидва коефіцієнти перед змінною «мегарегіон» та показниками 

зростання є статистично незначимими, що підтверджує припущення про 

важливість особливостей країни та їх зміни внаслідок включення в систему 

або участі в МРУ/О. 

Таблиця 4.24 

Тестування залежності прогресу у глибині включення до ГМСВ  

за допомогою методу найменших квадратів 

 

GVC growth 2017 to 2005 

(1) 

GVC growth 2017 to 2011 

(2) 

GVC growth 2011 to 2005  .9880682*** -.0018654  

ТТП  -.0412594 -.0199676  

ТТІП  .1441485** .0669722**  

БРІКС  .0325456 -.0023587  

ВРЕП  .2183186*** .0955117***  

ШОС  .0142699 .0191761  

_cons  -.0457281 .9715018*** 

Prob > F 0.0000 .0058 

R-squared 0.9049 0.1905 

_cons  91 91 

Джерело: оцінка автора із використанням Stata10 за [205;198] 

 

Модель (1) має високу пояснювальну здатність (0,9), як у випадку 

таблиці 4.21 попередній прогрес участі у та факт можливого членства в ТТІП 
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та ВРЕП має позитивний вплив на зростання участі країни в ГМСВ в період з 

2005 по 2017 рр. 

Результати отримані в цьому підрозділі свідчать на користь тому, що 

процеси поширення глобальних мереж створення вартості передують 

утворенню мегарегіонів, втім більш віддаленні в часі процеси виробничої 

мережевізації мають більший вплив. 

 

 

Висновки до розділу 

 

В поточному розділі було визначено місце мережевих режимів в 

глобальному економічному врядуванні з позиції інструментарію впливу, 

обґрунтовано  взаємозв’язки у функціонуванні мережевих режимів, 

досліджено трансформацію архітектури глобальної економіки під впливом 

функціонування мережевих режимів та надано емпіричну оцінку 

взаємозв’язкам у функціонуванні мережевих режимів. 

Проведене нами дослідження дозволяє стверджувати, що 

функціонування глобальних мереж створення вартості сприяє досягненню 

цілей глобального економічного врядування, як за рахунок приєднання до 

міжнародних мереж національних виробників з наступною технологічною, 

нормативною та іншою апроксимацією національних економік шляхом 

трансмісійних механізмів передання знань щодо технологій, управлінських та 

регуляторних практик тощо, так і за рахунок розвитку та поширення 

транстериторіальних промислових та економічних політик та практик. Акцент 

відповідного глобального економічного врядування не обмежується 

розвитком конкурентоспроможних регіональних та міжрегіональних 

виробничих платформ, але й сприяє розвитку людського капіталу, справляє 

вплив на зайнятість населення та рівень життя тощо.  

З огляду на транстериторіальний аспект функціонування глобальних 

мереж створення вартості, останні займають певне місце в установчих, 
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програмних, операційних документах та практичному функціонуванні 

основних мегарегіональних об’єднань та угод, відповідно до їх програмних 

цілей. Подолання кризи мультилатеризму заснованому на трансатлантичному 

консенсусі з відповідним розвитком альтернативних мегарегіонів в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні супроводжується створенням передумов для 

подальшого розвитку глобальних мереж створення вартості, більшість угод 

прямо або непрямо містить положення, які сприяють їх становленню та 

зміцненню, як то: розвиток малого та середнього підприємництва, підтримка 

інфраструктурних проектів, співробітництво в сфері техніки та технології, 

розбудова сприятливого інституційного середовища, внаслідок урегулювання 

проблемних аспектів пов’язаних з державними закупівлями, 

антимонопольним законодавством та створенням специфічних 

альтернативних фінансових установ для цілей розвитку тощо.  

При досліджені причин та наслідків приєднання до ГМСВ, нами 

запропоновано використання окремих моделей причинності та наслідковості 

через те, що участь країни в ГМСВ має свої специфічні макроекономічні 

передумови та наслідки. Серед найбільш поширених було виділено: причини— 

розмір економіки, темпи економічного розвитку, наявність іноземного 

капіталу, рівень кваліфікації робочої сили, рівень зовнішньої заборгованості, 

тарифні обмеження тощо; наслідки— зміна рівня зайнятості, рівня 

продуктивності, ПІІ, експорту, ВНД на особу та відповідні похідні індикатори. 

Запропоновано використовувати предикативні пробіт-моделі, моделі на основі 

МНК, моделей з випадковими та фіксованими ефектами, гравітаційні моделі, 

моделі з штучними змінними. 

Спостерігається консенсус, щодо опосередкованості причин та наслідків 

участі в ГМСВ фактом наявності преференційних торгівельних угод. Так, в 

моделях відповідний вплив оцінюється за допомогою, так званих, політичних 

та інституційних чинників. В якості проксі використовуються такі змінні як 

зняття обмежень на потоки капіталу, торгівельні потоки. Найбільші 

мегарегіональні угоди засновані на преференційних торгівельних угодах, тому 
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варто очікувати наявності статистично значимого впливу фукнціонування 

МРУ на причини та наслідки участі в ГМСВ. Відповідно, моделювання 

кількісної оцінки впливу участі в МРУ/О на функціонування країни в межах 

ГМСВ має дати статистично значимі результати. 

Зважаючи на непередбачене поширення глобальних мереж створення 

вартості, укладання пільгових торговельних угод та більш широку і глибшу 

мегарегіоналізацію, було надано оцінку співвідношенню між 

мікроособливостями потенційних членів ГМСВ, що функціонують в умовах 

неокластеризації глобальної економіки. На основі баз даних Світового банку 

та ЮНКТАД-Eora стосовно 92 країн світу нами визначено, що в період з 2011 

по 2017 рік відбулися зміни в структурі глобальної економіки.  

Перш за все, було встановлено, що чим більшим є використання 

фірмами іноземних ресурсів, тим частіше вони звітують про митні та 

торговельні процедури, а також про перешкоди в доступі до фінансів як 

головні перешкоди в їх діяльності. Цей результат узгоджується із загальним 

зауваженням щодо того, що в умовах торговельних чи фінансових обмежень 

країни намагаються налагодити міжнародні партнерські відносини та вийти на 

зовнішні ринки шляхом запуску локального виробництва. По-друге, 

групування країн відповідно до прогресу в звітуванні щодо наявності 

труднощів з торговими та митними процедурами показало, що країни, що 

входять до конкретних блоків, майже всі належать до одного географічного 

регіону, що свідчить на користь присутності регіональних особливостей у 

зовнішній відкритості фірм. По-третє, використовуючи кореляцію Кендалла, 

як методологічну основу для кластерного аналізу, та виконуючи 

кластеризацію на основі темпів зростання обраних показників, було показано, 

що зберігається регіональний характер кластеризації (чітко виділені групи 

країн Латинської Америки, країн Африки, Центральної та Східної Європи, 

країн Азії) із незначними виключеннями, а між регіонами присутні 

нетривіальні зв’язки. Таким чином, існує висока ступінь ймовірності 
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емпірично доведеного зв’язку між мікромотивацією глобальних мереж 

створення вартості та становленням неорегіоналізму у вигляді мегарегіонів. 

Існує високий ступінь залежності функціонування глобальних мереж 

створення вартості від ступеню відкритості фірм до глобальної економіки, а 

також позитивного впливу участі країн в ГМСВ на ймовірність входження до 

МРУ/О. Зокрема, у 2017 році участь в ГМСВ негативно залежала від частки 

іноземних ресурсів у загальному обсязі вкладень та позитивно залежала від 

попередньої участі у ГМСВ. Те саме стосується участі у ГМСВ в 2005 році. 

Загалом, згідно з цим критерієм спостерігалося уповільнення темпів залучення 

до глобальної економіки, а найбільше зростання рівня залученості відбулося 

до 2011 року. Також, більш віддалена у часі участь у ГМСВ має більший вплив 

на зростання ймовірність членства в МРУ/О. В свою чергу, зміна ступеню 

участі в ГМСВ між 2011 та 2017 рр. позитивно впливає на можливість бути 

членом МРУ/О.  

Щодо мегарегіональних особливостей, то лише членство в ШОС та 

ВРЕП в 2005 році залежить від участі в ГМСВ на статистично значимому рівні, 

що підтримує ідею активного розвитку як мегарегіоналізму, так і глобальних 

мереж вартості в азійському регіоні. Як і очікувалося, у більшості випадків 

(ТТІП, ВРЕП, ЄС) існує позитивне статистично значиме зростання участі в 

ГМСВ за період з 2011 року по 2017 рік. 

Під час тестування на зворотний зв'язок між фактом участі в МРУ/О та 

участю в ГМСВ було доведено, що штучна змінна «мегарегіон» фіксує лише 

особливості країни, при її використанні без додаткових незалежних змінних 

вона не має статистично значимого ефекту на функціонування в межах ГМСВ 

ані в 2017 році, ані в 2011 році. 

Через те, що отримані результати досліджень обмежуються наявними 

даними по країнах та використовуваними специфікаціями моделей, 

пропонується при подальших дослідженнях присвячених оцінці взаємної 

залежності функціонування в межах ГМСВ та МРУ/О включати змінну часу, 

що вказує на момент вступу до МРУ/О, з метою перевірки впливу часових 
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ефектів на функціонування глобальних мереж створення вартості. Також, 

рекомендується застосовувати фіктивну змінну «мегарегіон» у прив’язці до 

економічних показників країн (ВВП, ПІІ та ін.) з метою виявлення 

мегарегіональних особливостей функціонування ГМСВ. 

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором у 

роботах [395,396, 397,398,399,400,401,402,403,404]. 
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РОЗДІЛ 5 

ПЕРСПЕКТИВИ МЕРЕЖЕВІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ 

 

5.1. Формування ефективних мережевих режимів в глобальному 

економічному врядуванні в контексті стратегій глобальних акторів 

Результати отримані в попередніх підрозділах, базуються на 

спостереженні, щодо циклічності та невідворотності процесів залучення до 

світогосподарських процесів різнорівневих площин глобальної економіки, в 

результаті яких відбувається становлення глобальної економіки як такої. Через 

означене виникає необхідність вирішення питань щодо встановлення правил 

та формування принципів функціонування в межах нової глобальної 

економічної реальності, які, в свою чергу, можуть поділятися на 

загальновизнанні та інституціоналізовані та незагальновизнанні, втім, такі, що 

не протирічать один одному, а тому мають високий потенціал до використання 

глобальними акторами. 

Глобалізація є складним процесом, який час від часу знаходиться в стадії 

стагнації та контрглобалізації, пов’язаних з виходом деяких суб’єктів 

глобальної економіки з інтеграційних об’єднань, згортанням інтеграційних 

проектів, розвитком нових форм економічного протекціонізму, як, наприклад, 

реалізація політичних дій окремих національних суб’єктів спрямованих на 

протидію розгортанню глобалізації. Втім, останні є відповіддю на небажані 

економічні ефекти глобалізації світового господарювання, а тому є тільки 

додатковим свідченням на користь важливості та поширеності цього явища.  

Глобальні мережі створення вартості та мегарегіональні угоди, як форми 

мережевого режиму глобального економічного врядування, у своєму зв’язку 

формують нові ядра глобальної економіки, дозволяючи її суб’єктам різного 

рівня досягати економічну вигоду через участь в проектах глобалізації на 

мікро-, мезо- та мегарівнях, оминаючи та доповнюючи подеколи неефективні 

механізмі дво- та багатосторонності на макрорівнях. Функціонування 
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означених форм мережевих режимів глобального економічного врядування 

стверджує примат плюралістичної глобалізації. 

В результаті означеного вище забезпечується балансування процесів, що 

перетікають в Світі різних швидкостей. Це досягається, зокрема, завдяки 

провадженню глобальними мережами створення вартості пасивного 

глобального економічного врядування, що знаходить своє втілення у 

координації політики інвестування, здійснення, на відміну від міжнародних 

організацій, безпосереднього впливу на обсяги глобального виробництва, 

рівень доходів та зайнятості, у технологічному оновленні галузей різних країн, 

зростанні інституційної відповідальності та рівня конкуренції на ринках. 

Мегарегіональні утворення, в свою чергу, експортують множину внутрішніх 

реформ до всіх країн-учасниць, стимулюють зміни в географічному покритті 

глобальними мережами створення вартості та їх галузевій структурі. 

В попередніх розділах було показано, що МРУ/О, які побудовано на 

засадах матричної організаційної структури зі складними механізмами 

координації та ухвалення рішень, виявляють кращу інституційну 

спроможність. Також, було показано, що ті кращі МРУ побудовано на 

принципах угод про ЗВТ+ (з притаманним їм лібералізацією руху товарів та 

послуг та факторів виробництва) та правилах СОТ; не останнє місце в текстах 

цих угод виділено сприянню розвитку малого та середнього підприємництва, 

співробітництву в сфері високотехнологічного виробництва, регулюванню 

конкуренції, встановленням правил єдиного походження тощо. Все це загалом 

створює додаткові передумови ефективного співробітництва в межах 

глобальних мереж створення вартості. Розглянуті МРУ/О також охоплюють 

розвинені регіональні ланцюги створення вартості, є результатом поступового 

долучення до них все більшого переліку країн. Досягнута інтеграція в межах 

цих МРУ/О є альтернативою інтеграції на засадах рівного економічного 

потенціалу, коли менш розвинені економіки залишаються осторонь важливих 

процесів, та, навпроти, є прикладом інтеграції різних, за рівнем економічного 

розвитку, суб’єктів.  
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На рисунку 5.1. запропонована система формування дієвих мережевих 

режимів глобального економічного врядування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Система формування дієвих мережевих режимів ГЕВ 

Джерело: авторська розробка 

 

Головні завдання: 
Виробництво глобальних норм та процедур, що регулюють економічні транзакції та процеси 

Керування економічним розвитком на мікро-, мезо- та макрорівнях 

Механізми 

Переважно м’якої сили 

Взаємодія з іншими режимами ГЕВ 
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Виробничі мережі 
(ГМСВ) 

Міжурядові мережі 
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Принципи ефективної побудови: 
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 Загалом, роль мережевих режимів в забезпеченні глобального та 

глокального економічного розвитку може бути представлена наступним 

чином (Рис.5.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Мережеві режими ГЕВ в забезпеченні економічного розвитку 

Джерело: авторська розробка 

 

Слід зауважити, що різні економічні гравці реалізують різні економічні 

стратегії щодо участі в означених процесах глобального економічного 

врядування, які варто розглядати окремо. Дослідження відповідних 

особливостей має практичну цінність як для великих відкритих економік, з 

точки зору формування стратегій відозміни режимів глобального 

економічного врядування, так і для малих відкритих економік, з точки зору 

формування ефективних стратегій співфукнціонування в межах або назовні 

таких мережевих режимів ГЕВ, в тому числі з позиції перспектив інтеграції до 

таких форм врядування.  

Центроїди глобальної економіки були додатково визначені в п.3.2. Тут 

розглянемо стратегії таких центроїдів, як: Китай, Російська Федерація, Канада, 

США, ЄС,  Індія, Японія та Індонезія, визначені в 3.2., та Австралія та Нова 
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Зеландія, як представників-лідерів іншого континенту та учасниць одночасно 

двох МРУ і ВРЕП, і ТПП. 

Росія та Китай, не дивно, конкурують в тому, що стосується 

функціонування ШОС. Це пов’язано з тим, що обидва глобальні гравці бачать 

себе в якості лідерів об'єднання. На доданок, країни по-різному бачать 

забезпечення національної безпеки всередині регіону. Росія радше б 

концентрувалась на безпекових питаннях, тоді як Китай робить акцент на 

економічного складовій співробітництва країн ШОС [405, с.12]. 

Стимулювання становлення спільного ринку та тлі зростання обсягів 

промислового виробництва Китаю та його конкурентоспроможності, тільки 

більше посилює сумніви Російської Федерації щодо перспектив розвитку 

об'єднання. Чи не єдине, що утримує Росію від виходу з угоди— це потенціал 

реалізації великих інфраструктурних проектів, в той час коли мікро-інтеграція 

на так цікава цьому глобальному актору. Створення ШОС також 

характеризується зростанням кількості зустрічей військових службовців та 

продажів зброї, не останнім аргументом щодо цього— складана ситуація в 

прилеглих регіонах: розвиток тероризму та радикального ісламізму [406, 

с.125]. Участь Росії в ШОС також розглядалася як елемент підсилення 

вагомості країни в регіональних та глобальних процесах, як інструмент 

позиціонування себе як глобального лідера та створення контрприкладу 

моделям глобалізації на чолі з США[407]. В якості прикладу, зазначимо, що 

саме під головуванням Росії відбувались самміти лідерів ШОС. В цілому в 

межах цього об'єднання Росія втілює стратегію претендента на лідерство. 

Важливо, що Китай був вимушений розвивати економічну співпрацю з 

такими малими відкритими економіками, як: Грузія та Україна,- в обхід 

Російської Федерації, яка історично намагається поширювати свою гегемонію 

на ці країни навіть вдаючись до розв’язання військової агресії. Також членство 

Китаю в ШОС сприяє зміцненню взаємовідносин з країнами Центральної Азії 

уникаючи пряме протиставлення з Росією та, певним чином, витісняючи США 

з цього регіону [408, с.5]. Більше того, Китай пропонує певну альтернативу 
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регіональному лідерству в  умовах протистояння США-Росія. З іншої точки 

зору, Китай та Російська Федерація, політика яких побудована переважно на 

засадах централізованого планування, виступають контрприкладом 

ліберальній політиці США. 

Російська Федерація не полишала спроб використовувати і БРІКС в 

якості платформи до просування своїх ідей щодо наповнення міжнародної 

безпеки, особливо в роки після започаткування війни на сході України та 

втрати свого членства в G8, економічній та політичній ізоляції. Це історично 

використовуваний метод переключення уваги з суто економічних проблем на 

політичні, безпекові та інші. Втім, діяльність БРІКС продовжує носити 

другорядний характер в глобальному економічному врядуванні, 

поступаючись, наприклад, G20, рішення якої втілюються у життя та 

конвертуються у нові міжнародні норми та правила. Причинами такого стану 

речей є недостатній рівень розвитку міжкраїнових взаємовідносин всередині 

об'єднання та брак глобальної ідентичності [409]. Тим не менш, Росія 

отримала 840 млн.дол.США від НБР на втілення власних проектів та 

продовжує зусилля у напряму становлення БРІКС як не-західного 

інтеграційного об’єднання.  

Китай, в свою чергу, реалізовує сповна свої економічні амбіції лідера в 

межах ВРЕП. Розглядаючи участь Китаю в цьому МРУ, як механізм реалізації 

глобальної влади, варто зауважити, що положення ВРЕП є доволі широкими з 

огляду на різницю в рівнях економічного розвитку країн-учасниць, наприклад, 

на відміну від доволі чітких правил ТТП. Це зроблено, в тому числі, з метою 

збереження інструментів внутрішньої економічної політики Китаю, 

наприклад, державної підтримки галузей. Водночас, посилення інтеграції 

регіону сприяє його більш істотному тяжінню до орбіти Китаю [410]. 

Водночас, розвиток дипломатичних відносин Китаю з країнами 

Південної Азії суперечить стратегічним інтересам Індії [406,с.124]. Як 

зазначалося, Індія вийшла з угоди щодо ВРЕП, зокрема, через побоювання 

щодо неможливості конкурувати зі значно дешевшими китайськими товарами 
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за умови становлення зони вільної торгівлі в межах об'єднання. Ключовим 

питанням, щодо якого не вдалося тоді дійти згоди, було використання правил 

походження. В цілому, це створювало додаткові ризики розширення дефіциту 

торгового балансу Індії. 

Відповідно, Індія наразі залишається членом такого МРУ, як ШОС. 

Передусім, стратегічний інтерес Індії в межах цього МРО торкався розвитку 

транспортних коридорів, що мають проходити територією країни, і таким 

чином, окрім зростання в рівні зайнятості та виробництва супутніх галузей 

внаслідок будівництва нових маршрутів, мають призводити до додаткового 

розвитку економіки країни загалом. В партнерстві Індії надана проактивна 

роль, особливо зважаючи на лідерство країни в ІТ-сфері, відповідно країна має 

можливість реалізувати нішеву стратегію розвитку. 

Звертаючись до членства такого центроїда, як Канада в означених 

процесах мережевізації глобального економічного врядування, в тому числі 

шляхом участі в МРУ/О, варто зазначити що всередині країни спостерігався 

визначний громадський рух проти укладання угоди щодо ТПП. В основі 

риторики: можливість посилення монопольної влади міжнародних 

корпорацій, пов’язане з цим зростання цін та посилення політичного лобінгу, 

погіршення якості продукції внаслідок пом’якшення умов до вмісту 

(наприклад, молочної продукції), зменшення рівня заробітних плат внаслідок 

інтеграції з країнами з нижчим рівнем економічного розвитку тощо. Водночас, 

керманичи країни при підписанні угоди керувались переважно стратегічними 

цілями, як то: розширення споживчих ринків для своїх виробників, 

диверсифікація економічних зв’язків з країнами Азії. Перегляд тексту угоди 

після виходу США тільки сприяв прийняттю позитивного рішення на користь 

її підписання Канадою. Передусім, це стосувалось скорочення митних тарифів 

[411]. Також вихід США з угоди певним чином розв’язав руки Канаді і в тому, 

що стосується ланцюгів створення вартості, функціонування яких до того мало 

б бути обмежено у відповідності до проекту Трампа НАФТА 2.0. 
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Зауважимо, що передбачалось, що створене ТПП буде Тихоокеанською 

відповіддю на функціонування спільного ринку ЄС, втім протекціоністська 

політика США залишили угоду без важливого глобального гравця. Причиною 

виходу США з угоди є значний внутрішній спротив з боку приватного сектору, 

який стримано поставився до перспективи її укладання внаслідок ймовірності 

підсилення конкуренції, а також з боку широкої громадськості, яка виявила 

занепокоєння щодо стрімкого розгортання глобалізації та її наслідків, а також 

щодо того факту, що членство в ТПП мають отримати країни цінності яких 

далекі від демократичних [412,с.31]. 

Австралія та Нова Зеландія при перемовинах щодо утворення ТТП 

сподівалися, що вплив США сприятиме відкриттю ринків Японії для їх 

експорту, а також, що угода дозволить диверсифікувати ЗЕД у напрямку 

Північноамериканських країн та країн Східної Азії [412,с.27]. Щодо ВРЕП, то 

вважається, що участь Нової Зеландії в угоді сприятиме розвитку участі країни 

в глобальних мережах створення вартості, в тому числі за рахунок 

встановлення єдиних правил для всіх учасників об’єднання. Той самий 

аргумент вірний і для Австралії [413]. 

Чилі на момент укладання угоди щодо ТТП вже мала торговельні угоди 

різної глибини з учасниками об’єднання, втім МРУ надало їй більш сприятливі 

умови, наприклад, 10% експортних позицій не були покриті угодою з Японією. 

Також МРУ сприяє розвитку бізнесу, особливо МСБ [414]. Варто зауважити, 

що після виходу США з угоди саме Чилі проявило себе як дійсно глобального 

гравця, що веде переговори щодо укладання близько 26 угод із 64 країнами, 

які, в свою чергу, представляють 85% світового ВВП та 60% населення Світу. 

Країна також є важливим гравцем в створенні Тихоокеанського альянсу, який 

включає Мексику, Перу та Колумбію [415]. Основна ідея цього утворення— 

інтегрувати Латинську Америку в Азійсько-Тихоокеанський регіон під 

лідерством Чилі. 

Участь Японії в означених процесах мережевізації представлена 

передусім членством у ВРЕП. Воно балансує роль Китаю в якості глобального 
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гегемона. Водночас, для таких країн, як Японія з обмеженою сировинною 

базою та доволі невеликим споживчим ринком, експортна складова економіки 

є основною статтею надходжень до бюджету. Багато японських виробників 

адаптувались до зазначених умов шляхом реорганізації своїх ланцюгів 

постачань, в тому числі завдяки перенесенню свого виробництва закордон. 

Полегшення умов торгівлі та ведення бізнесу передбачене ВРЕП сприяє 

досягненню національних цілей країни [416]. Варто зазначити, що Японія з 

самого початку доволі активно приймала участь в перемовинах щодо 

створення ВРЕП. Втім, відзначається, що країна в цілому саме прийняла 

запропоновані умови без особливого відстоювання внутрішніх інтересів.  

Що стосується участі Японії в ТПП, то тут Японія має більш чітку 

позицію, так, наприклад, керівництво країни заявило, що за умови приєднання  

Китаю до угоди, воно буде схильне чинити опір неконкурентним практикам 

підтримки державних підприємств, що їх використовує Китай [190]. Водночас, 

відзначається, що для Японії участь в ТПП носить певний безпековий 

характер, знов ж таки, створюючи офсетний механізм зростаючій економічній 

міці Китаю [417]. Цікаво, що у випадку ТПП Японія переважно орієнтувалася 

на позицію США та очікувала на повернення США до угоди, через те, що 

вважалося, що останні послуговують інтересам першої [418]. Більше того, 

участь Японії у ТПП була частиною економічної політики, яка отримала назву 

«Абеноміка» (за Сіндзо Абе), спрямованої на боротьбу з дефляцією та на 

активізацію ділової активності, в тому числі за рахунок реалізації структурних 

реформ та активізації приватних інвестицій, які мали бути пов’язані з ТПП 

[419].  

Індонезія сприймала ТПП, в першу чергу, як можливість отримання 

інвестицій та ширшого доступу на ринки Азії, за рахунок зростання 

конкурентоспроможності в порівнянні з іншими країнами АСЕАН [420, с.9-

10]. Не останню роль в цьому мають відігравати австралійські компанії 

розташовані в країні, діяльність яких сприятиме зростанню кваліфікації 

індонезійських працівників [421]. Президент країни розглядає участь в ТПП 
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як можливість відходу від практик політики економічного націоналізму та 

забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва за рахунок 

виходу на ринки Австралії, Канади, Нової Зеландії.  

На розглянутих прикладах видно, що різні центроїди глобальної 

економіки використовували різні стратегії щодо ТТП прагнучі досягти 

задоволення національних інтересів. Стратегічні відповіді коливалися від 

помірного зазіхання на лідерство до повного виходу з угоди.  

Інший амбітний мега-регіональний проект щодо укладання ТТІП між 

США та ЄС ініційований за каденції Барака Обами з самого початку підлягав 

критиці зі сторони деяких потенційних бенефіціарів угоди. Населення таких 

країн, як: Німеччина, Австрія, Люксембург,— виступали проти укладання 

угоди. Не останню роль в песимістичних настроях відігравали доволі помірні 

оцінки щодо довготермінових економічних наслідків укладання угоди для ЄС 

[422]. Водночас, ТТІП розглядалася ЄС як тактичний хід задля підтримки 

менш відомих інтеграційних проектів (Всеохоплююча економічна та 

торговельна угода ЄС-Канада) [423,с.6]. Стосовно США, внутрішній опір 

укладанню угоди був уособлений, переважно, великими американськими 

корпораціями. Впродовж чотирьох місяців після зустрічі Юнкера-Трампа в 

липні 2018 року, офіційні особи провели 49 зустрічей за закритими дверями з 

основними стейкхолдерами США щодо розвитку трансатлантичної торгівлі, 

тільки п’ять з них відвідали профспілки, об’єднання споживачів та 

природоохоронні/екологічні організації [423]. Відповідно, Трампу стали 

закидати, що ТТІП спрямована на лобіювання розвитку американських 

корпорацій. 

Стратегічний аспект укладання угоди складався із довготермінової цілі 

розвитку трансатлантичного ринку для залучення та ефективного 

функціонування глобального бізнесу. В кінцевому результаті це мало 

зупинити поширення ідеї занепаду західної моделі економічного розвитку та 

неможливості співробітництва США та ЄС [424], сприяти подальшому 

поширенню моделі західної демократії[425]. 
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Не останнє місце в ТТІП відводилось питанням державної власності на 

підприємства. США та ЄС сподівались за рахунок укладання угоди щодо ТТІП 

запровадити більш жорсткі, ніж передбачені СОТ, умови щодо них. Це 

контрастує з практиками, що використовуються такими глобальними 

лідерами, як Росія, Бразилія та Китай, де частка державного сектору є значною. 

Загалом, найбільша конфронтація спостерігається між трьома 

центроїдами глобальної економіки: США, Китаєм та Російською Федерацією. 

У сфері міжнародного бізнесу американці вважають Китай і Росію головними 

викликами і проводять політику стримування обох країн – конфронтація стає 

очевидною. На європейському напрямі між країнами спостерігається 

санкційна війна. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні США оточують Китай 

за допомогою мережі альянсів і Індо-Тихоокеанської стратегії. У той же час 

зміцнюється російсько-китайське партнерство. 

У сфері економіки, фінансів, енергетики і технологій також 

спостерігається поділ між США, з одного боку, і Китаєм і Росією, з іншого. 

Можна виділити два тренди. 

Перший. Зв'язки США з Китаєм і Росією в перерахованих сферах 

слабшають. Роки санкцій послабили економічні відносини між США і Росією, 

в результаті остання практично витіснена з світової економіки, де домінують 

США. Відносно Китаю американці почали проводити політику роз'єднання, 

скорочуючи економічну взаємодію між двома країнами і розриваючи 

промислові ланцюжки. Економічні зв'язки перестали бути стабілізуючим 

фактором у відносинах США і Китаєм. 

Другий. Китай і Росія зміцнюють економічні і фінансові відносини. 

Вони поступово розширюють операції в своїх валютах, скорочуючи 

залежність від долара, просувають власну систему платежів, аналогічну 

SWIFT, і задіють платформу БРІКС, щоб не залежати від Сполучених Штатів. 

У сфері енергетики дві країни стали стратегічними партнерами. Побудовано 

нафто- і газопроводи з Росії в КНР, Росія стала найбільшим постачальником 

нафти в Китай, а найближчим часом може вийти на аналогічні позиції по газу. 
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Китай і Росія ведуть спільні НДДКР в найважливіших сферах науки і 

технологій, включаючи аерокосмічну галузь, атомну енергетику, інформаційні 

та комунікаційні технології, штучний інтелект, нові джерела енергії, нові 

матеріали, біотехнології, сучасне сільське господарство, захист 

навколишнього середовища. 

У сфері будівництва регіональних економічних механізмів кордони між 

Китаєм, Росією і США також все більш очевидні. Всі три держави просувають 

власні багатосторонні регіональні економічні механізми. Китай і Росія 

намагаються об'єднати ініціативу “Пояс і шлях” і Євразійський економічний 

союз і спільними зусиллями розвивають Велике євразійське партнерство. 

Сполучені Штати підтримують Індо-Тихоокеанську стратегію і інші 

регіональні об'єднання. 

Не можна сказати, що США повністю пішли в ізоляціонізм, вони 

намагаються змусити працювати регіональні та міжнародні механізми по 

новим політичним і економічним стандартам, щоб тримати на відстані Китай 

і Росію. 

Якщо нове структурне суперництво виникне, воно буде еволюціонувати, 

і протиборство КНР і США стане стрижневим. Американці назвали Росію та 

Китай стратегічними загрозами в Стратегії національної безпеки (грудень 

2017 р.), але багато експертів і політиків вважають Китай як супердержаву, що 

піднімається, головним і єдиним конкурентом, здатним кинути виклик 

американській гегемонії в світі. Про те, що нинішня американська 

адміністрація рухається в китайському напрямку, свідчить виступ 

держсекретаря Майка Помпео в Бібліотеці Річарда Ніксона в липні 2020 року. 

Пандемія нового коронавируса, що вибухнула у 2020 р. кардинально 

вплинула на міжнародну політику. В результаті Китай і США вступили в 

більш гостре і серйозне протистояння. Зміни відчули і в російському 

експертному співтоваристві. Є думка, що Росія буде і далі зближуватися з 

Китаєм. Але об'єктивно Росія виявиться в положенні “мавпи на горі, яка 

спостерігає за сутичкою тигрів”, і суб'єктивно вона буде розглядати такий 
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варіант як більш сприятливий. В свій час в такому положенні опинився Китай, 

коли спостерігав економічне і політичне протистояння між СРСР і США і 

через десятиліття ми бачимо, що він виявився у виграшній позиції.  

Структурні протиріччя існують і в російсько-американських відносинах. 

Домогтися фундаментального їх поліпшення дуже важко. Але певна ступінь 

розрядки в майбутньому все ж можлива – суперництво з Росією стає менш 

значущим для США. Хоча в істеблішменті є й інші думки з приводу політики 

щодо Росії, розуміння необхідності її перегляду набирає силу. Доказом може 

служити відкритий лист 103 експертів, колишніх дипломатів і офіційних осіб. 

Вони виступають за більш гнучку лінію у взаємодії країн. Цілком можливо, 

що наступна американська адміністрація буде реалізовувати саме такий курс. 

Важко прогнозувати політичні наслідки пандемії. Зрозумілим є одне: 

американо-китайське суперництво виявиться в центрі боротьби великих 

держав. Деякі стверджують, що пандемія прискорить занепад ліберального 

світового порядку, і Китай зможе заповнити вакуум. 

Систематизуємо результати аналізу місця неорегіоналізації в зовнішній 

економічній політиці та стратегії основних глобальних гравців (Таблиця 5.1). 

Таблиця 5.1. 

Стратегічна матриця участі глобальних центроїдів в МРУ/О 
 БРІКС ТПП ТТІП ВРЕП ШОС 

Китай Лідер +  

виклик лідеру 

США 

Комутантна 

(виклик 

лідеру 

за умови 

участі 

США) 

(виклик лідеру за умови 

участі США) 

Домінатор  

Віолентна  

Лідер  

Контрприклад  

ініціативам  

ТТП та ТТІП 

Тенденція  

до віолентної 

стратегії+ 

комутантна  

по відношенню  

до Грузії та України 

РФ Лідер + 

виклик  

лідеру США 

 

Комутантна+  

тенденція до 

віолентної 

(виклик 

лідеру 

за умови 

участі 

США) 

(виклик лідеру 

за умови 

участі США) 

- Претендент  

на лідерство 

Контрприклад 

ініціативам ТТП  

та ТТІП 

Тенденція  

до  

віолентної стратегії 
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(продовження таблиці 5.1)  

Канада - Претендент 

на 

лідерство 

Експлерентна 

(наступник з 

урахуванням 

відносин з ЄС 

за умови 

укладання) 

- - 

США (альтернативна 

участь  

у вигляді G7) 

Претендент  

на лідерство 

Віолентна 

Уникання 

Претендент на 

лідерство 

Віолентна 

Уникання 

- (альтернатива  

у вигляді 

USMCA) 

ЄС (альтернативна 

участь  

у вигляді G7) 

(лідер з точки 

зору угод 

щодо ЗВТ  

з учасницями 

об'єднання) 

Претендент на 

лідерство 

Віолентна 

Уникання 

Комутантна 

(альтернатива у 

вигляді спільного 

ринку ЄС) 

(альтернатива  

у вигляді СхП  

та  

Південного 

партнерства) 

Чилі - Претендент  

на лідерство 

Експлерентна 

- - (альтернатива  

у вигляді 

МЕРКОСУР) 

Індія Претендент на 

лідерство 

Нішева 

- - Уникання 

 

Послідовник 

Патієнтна 

Японія - Претендент на 
лідерство 

- Нішева 
Комутантна 

- 

Індонезія - - - Послідовник 

Нішева 

- 

Австралія - Послідовник 

Експлерентна 

- (альтернатива 

АСЕАН-

Австралія-НЗ) 

- 

Нова 

Зеландія 

(НЗ) 

- Послідовник 

Експлерентна 

- (альтернатива 

АСЕАН-

Австралія-НЗ) 

- 

Джерело: авторська розробка 

З огляду на результати наведеного аналізу можна зробити висновок, що 

участь країн-центроїдів в мережевих режимах ГЕВ характеризується значним 

рівнем диференціації  механізмів досягнення поставленої мети. Китай, РФ, 

США та ЄС вбачають в участі в МРУ/О інструмент встановлення світової 

гегемонії. Одночасно окремі мегарегіональні проекти є засобом балансування 

гегемонії світових лідерів. Цікаво, що країни, які географічно ізольовані від 

материкової частини суші (Японія, Австралія, Нова Зеландія, Індонезія) 

меншою мірою проявляють себе в якості лідера або претендента на лідерство 

в межах МРУ/О. Не останню роль відіграє використання країнами нішевих 

стратегій в межах приєднання до МРУ/О. Отриманні результати становлять 

приклад для вироблення власних стратегій долучення до мережевих режимів 

глобального економічного врядування для країн, які ще не є членами 

відповідних угод та об’єднань; дозволяють краще зрозуміти сучасний стан 

мережевізації глобальної економіки, і відповідно створюють науково-
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обґрунтований базис для прийняття відповідних стратегічних рішень щодо 

інституційних змін. 

 

5.2. Моделювання причин та наслідків функціонування 

мегарегіональних утворень з позиції участі в глобальних мережах 

створення вартості 

 

 В попередніх розділах було проаналізовано місце мережевих режимів 

глобального економічного врядування на прикладі мегарегіональних угод та 

об’єднань та глобальних мереж створення вартості в глобальному 

економічному врядуванні, проаналізовано специфічний інструментарій цих 

режимів, надано оцінку місця глобальних мереж створення вартості в 

мегарегіональних угодах та об’єднаннях з практичної та програмної точок 

зору, розроблено теоретико-методологічні основи дослідження взаємозв’язків 

між функціонуванням та МРУ/О з позиції національної економки та вигод, що 

несе в собі участь країни в МРУ/О. На основі висновків з теоретичних 

досліджень, що були підтримані результатами кореляційного, кластерного 

аналізу мікро- та макропередумов мегарегіоналізації та виробничої 

мережевізації та економіко-математичного моделювання за допомогою 

пробіт-регресій та МНК, було вироблено перелік гіпотез та аксіом щодо 

характеру та ступеню взаємодії в межах виокремлених мережевих режимів 

глобального господарювання та рекомендації щодо рекомендованих форм 

функціональної залежності та специфікацій моделей. 

Поточний розділ є логічним продовженням відповідного аналізу та 

присвячений кількісній оцінці причин та наслідків функціонування 

мегарегіональних угод та об’єднань для їх учасників з позиції участі в 

глобальних мережах створення вартості, а також відповідних перспектив 

України в процесах мегарегіоналізації. 
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Розпочинаючи поточний аналіз, перш за все, доречно розглянути яким 

чином темпи зростання ВВП залежать від темпів зростання участі країн в 

ГМСВ (Рисунок 5.3). 

  

  

  

Рис.5.3. Темпи економічного зростання як функція зростання 

залученості до ГМСВ 
Джерело: побудовано на основі розрахунків автора за WDI та ЮНКТАД-EORA [205;198] 
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Відповідні графіки було побудовано на основі усереднених річних 

темпів зростання ВВП та участі в ГМСВ по групах країн-учасниць МРУ. 

По-перше, з представлених графіків видно, що, загалом, зростання 

темпів участі країн, що належать до МРУ/О, в GVC позитивно впливає на 

темпи зростання ВВП, втім з деяким незначним уповільненням з часом 

(коефіцієнт має від’ємний знак перед змінною GVC2 на додатково 

побудованих рівняннях регресій), скоріш за все через важливість впливу 

інших факторів, коли винятково виробничого співробітництва стає 

недостатньо для збереження темпів економічного розвитку. Єдиним 

виключенням є країни БРІКС, які в принципі доволі швидко розвиваються та 

відіграють значну роль в глобальній економіці. Так, починаючи з другої 

декади ХХІ ст. країни БРІКС сумарно почали займати найбільшу частку в 

світовому ВВП в порівнянні з США та ЄС-15 [426; 427, c.3]. 

Друге спостереження стосується того, що по всім МРУ/О наочними є 

вищі темпи економічного зростання в порівнянні з нереалізованим ТТІП, 

представленим розвиненими економіками Світу, які одночасно відрізняються 

відносно меншим рівнем залученості до ГМСВ (відповідні значення ГЛВ 

розташовані відносно ближче до початку координат). 

По-третє, по всіх МРУ/О без виключення, починаючи з 2013 року, 

спостерігається стрімке та суттєве наближення в темпах зміни досліджуваних 

показників. Єдине виключення— 2016 рік для ШОС та БРІКС, по яких темпи 

зростання ВВП зближаються швидше ніж темпи зростання участі в ГМСВ. Це 

свідчить на користь того, що в межах цих угод та об’єднань ще присутній запас 

до розвитку глобальних мереж створення вартості. 

В наступній таблиці 5.2 запропоновано результати відповідного 

статистичного аналізу по групах країн МРУ/О. Для додаткової 

інформативності розрахуємо відповідні показники для модифікованих МРУ/О 

з метою уникнення впливу великих економік на відповідні значення та, у 

випадку ТТП, для урахування факту виходу США з угоди. 
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Таблиця 5.2 

Темпи зростання участі в ГМСВ та ВВП основних МРУ/О, % дпр 

 

ТТП ВРЕП ШОС БРІКС ТТІП 
ГМСВ  ВВП  ГМСВ  ВВП  ГМСВ  ВВП  ГМСВ  ВВП  ГМСВ  ВВП  

min -24,5 -1,1 -23,1 2,8 -21,5 3,5 -23,5 1,6 -22,9 -5,3 

max 33,0 5,3 35,7 7,2 39,1 8,7 40,6 8,4 25,0 4,9 

St.dev 15,0 1,6 15,6 1,1 18,4 1,3 17,6 2,0 13,9 2,6 

av 5,2 2,9 6,8 5,2 9,1 5,6 7,8 4,2 5,2 1,7 

var 0,3 1,9 0,4 4,5 0,5 4,3 0,4 2,2 0,4 0,6 

 

ТТП без США ВРЕП  ШОС без Китаю БРІКС без Китаю ТТІП 

ГМСВ  ВВП  ГМСВ  ВВП  ГМСВ  ВВП  ГМСВ  ВВП  ГМСВ  ВВП  

min -24,9 -0,9 -23,1 2,8 -21,2 2,7 -23,3 -0,4 -22,9 -5,3 

max 33,7 5,6 35,7 7,2 39,0 8,0 40,8 6,9 25,0 4,9 

St.dev 15,3 1,6 15,6 1,1 18,5 1,3 17,6 2,0 13,9 2,6 

av 5,4 3,0 6,8 5,2 9,2 5,1 7,6 3,2 5,2 1,7 

var 0,4 1,9 0,4 4,5 0,5 4,1 0,4 1,6 0,4 0,6 

Джерело: авторські розрахунки за WDI та ЮНКТАД-EORA [205;198] 

 

Відповідно до наведених даних, розбіжність, вимірювана за допомогою 

середньоквадратичного відхилення, в значеннях показників для ШОС та 

БРІКС є більш суттєвою, ніж для інших МРУ/О. І мінімальні, і максимальні 

середні значення досліджуваних показників, в більшості випадків, є вищими, 

ніж по інших групах країн. З цих спостережень існує декілька виключень. 

Перше— після розрахунку відповідних показників для ШОС та БРІКС без 

Китаю, мінімальні значення темпів зростання ВВП та GVC корегуються у бік 

зменшення, поступаючись таким чином групі країн ВРЕП. Друге виключення 

–розбіжності в темпах зростання ВВП ТТІП є вищими, ніж по інших МРУ/О, 

через те, що це об’єднання одночасно представлено країнами з різним рівнем 

економічного розвитку та різним розміром економік, що з самого початку 

створювало певну проблематику для функціонування об’єднання. Загалом, 

середні темпи економічного розвитку по ВРЕП, ШОС та БРІКС є значно 

вищими, ніж відповідні показники ТТП та ТТІП, незалежно від факту 

прийняття до розгляду та розрахунків даних по Китаю. 

Участь в глобальних мережах створення вартості, окрім впливу на темпи 

росту ВВП, впливає на баланс сил в глобальній економіці (Рисунок 5.4). 
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Рис. 5.4. Структурні зміни в глобальній економіці як функція участі в 

ГМСВ, 2007-2018 рр. 
Джерело: побудовано на основі розрахунків автора за WDI та ЮНКТАД-EORA [205;198] 
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На Рисунку 5.2 представлені усереднені для МРУ/О темпи змін часток 

експорту та ВВП в світових показниках. За допомогою відповідних ліній 

апроксимовані загальні тенденції. 

З представленого рисунку видно, що для країн Світу в цілому характерні 

швидші темпи зростання часток експорту, аніж ВВП. Причиною цьому є 

більші темпи зростання обсягів експорту, як такого, внаслідок суттєвого 

скорочення тарифних обмежень, що дозволило збільшити вигоди від 

спеціалізації в міжнародній торгівлі, та зменшити ціни на товари що 

торгуються внаслідок зростання продуктивності праці, як відповідь на прогрес 

в технології та інфраструктурі ведення глобальної діяльності [428, c.317]. 

Наприклад, починаючи з 2003 року обсяги торгівлі США зростали вдвічі 

швидше ніж ВВП [429, c.4]. 

В той час, коли більшість темпів зростання по МРУ знаходяться в 

однакових інтервалах, ШОС демонструє дещо ширші межі коливання темпів 

зростання частки експорту, а для ВРЕП темпи зростання як часток експорту, 

так і ВВП загалом знаходяться вище нуля. ВРЕП втім має і перспективи до 

подальшого розширення частки в світовому експорті після узгодження та 

підписання тексту угоди, внаслідок поглиблення вигод від розбудови 

торгівельних зв’язків в межах Південь-Південь. 

Зауважимо, що, загалом, спостерігається обернена залежність між 

темпами зростання участі в ГМСВ та темпами зростання частки експорту 

відповідних МРУ в світовому експорті при збереженні середніх значень 

кореляції між темпами розвитку участі в ГМСВ та частки ВВП в світовому 

ВВП (Таблиця 5.3). Важливо те, що найбільшим є коефіцієнт взаємозв’язку 

темпів участі в ГМСВ та в світовому ВВП для таких МРУ/О, як: БРІКС та, ще 

донедавна запланованого, ТТІП. Ці об'єднання виключно складаються з 

мегарегіональних лідерів та центроїдів глобальної економіки. Це дозволяє нам 

знову припустити, що учасники цих об’єднань використовують участь в 

ГМСВ в якості інструменту досягнення світового економічного лідерства. Як 

додаткове свідчення на користь можливості використання потенціалу участі в 
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ГМСВ, як інструменту досягнення економічного лідерства, зокрема, в певних 

галузях, є дані наведені в роботі колективу СОТ [260, c.25], згідно з якими 

США, ряд європейських країн, Китай, Японія, Російська Федерація зберігають 

лідерство в виробництві певних товарів як з точки зору частки експорту, так і 

частки виробленої доданої вартості, що використовується в межах глобальної 

виробничої мережі.  

Таблиця 5.3 

Світструктурні зміни— кореляційний аналіз, 2007-2018 рр. 

 

Середні темпи  

зростання 

частки  

експорту в 

світовому 

Середні темпи 

зростання 

частки ВВП в 

світовому 

Середні темпи 

зростання  

участі в ГМСВ 

ТТІП    

Середні темпи зростання частки експорту 

в світовому 1   
Середні темпи зростання частки ВВП в 

світовому 0,37 1  
Середні темпи зростання участі в ГМСВ -0,64 -0,25 1 

ВРЕП     

Середні темпи зростання частки експорту 

в світовому 1   
Середні темпи зростання частки ВВП в 

світовому 0,39 1  
Середні темпи зростання участі в ГМСВ -0,67 -0,20 1 

ШОС    

Середні темпи зростання частки експорту 

в світовому 1   
Середні темпи зростання частки ВВП в 

світовому 0,36 1  
Середні темпи зростання участі в ГМСВ -0,76 -0,28 1 

БРІКС    

Середні темпи зростання частки експорту 

в світовому 1   
Середні темпи зростання частки ВВП в 

світовому 0,51 1  
Середні темпи зростання участі в ГМСВ -0,51 -0,21 1 

ТТІП    

Середні темпи зростання частки експорту 
в світовому 1   
Середні темпи зростання частки ВВП в 

світовому 0,56 1  
Середні темпи зростання участі в ГМСВ -0,62 -0,29 1 

СВІТ    

Середні темпи зростання частки експорту 

в світовому 1   
Середні темпи зростання частки ВВП в 

світовому 0,43 1  
Середні темпи зростання участі в ГМСВ -0,66 -0,19 1 

Джерело: авторські розрахунки за WDI та ЮНКТАД-EORA [205;198]  
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Згідно з наведеними даними спостерігається істотний обернений зв'язок 

між темпами зростання участі в ГМСВ та середніми темпами зростання частки 

експорту в світовому експорті по всіх МРУ/О, те саме вірно і для темпів 

зростання часток країн МРУ/О в світовому, втім, цей зв’язок значно меншої 

глибини. Найбільш промовистим цей результат є для ШОС, яке представлене 

країнами з більш помірним рівнем розвитку в порівнянні з членами решти 

МРУ/О. Інакше кажучи, співробітництво в межах ГМСВ в цьому випадку не 

достатньо конвертується в зростання експорту.  

З певними застереженнями щодо того, що коефіцієнти кореляції не 

несуть в собі інформації щодо причино-наслідковості розглянутих явищ, 

дозволимо собі стверджувати, що переорієнтація на функціонування в межах 

глобальних ланцюгів та мереж створення вартості йде пліч-о-пліч з 

уповільненням зростання частки експорту країн в світовому експорті. 

Досягається певна сталість в розподілі світового ринку. Передусім, це може 

свідчити на користь того, що споживчі ринки, які уособлюють попит на 

експортні товари, невзмозі змінюватись так само швидко як глобальні мережі 

створення вартості, функціонування яких, навпроти, відображають зміни на 

стороні пропозиції. Окремо варто зауважити, що в період з 2011 по 2017 р. 

взагалі спостерігалося уповільнення темпів розвитку глобальних мереж 

створення вартості, і тільки починаючи з 2017 року темпи їх зростання 

перевищили темпи зростання світового ВВП [430, c.11]. 

На наступному рисунку 5.5. зображено, яким чином розподіляються 

учасниці мегарегіональних угод та об’єднань в залежності від темпів 

зростання їх частки в світовому експорті та зміни участі в ГМСВ в 2017-2018 

рр. та в 2006-2007 рр., де розмір бульбашки відповідає частці країни в 

світовому ВВП. На відміну від попереднього випадку, де точки зображали 

усереднені показники темпів зростання по роках по групі країн-МРУ/О в 

цілому, на наступному рисунку зображено два періоди для темпів зростання 

частки експорту, участі в ГМСВ та розміру економіки окремо по всім країнам, 

що входять до відповідного МРУ/О. 
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2017/2018 рр. 2006/2007 рр. 

  

  

  
Рис.5.5. Диспропорції участі МРУ/О в глобальній економіці  

Джерело: побудовано на основі розрахунків автора за WDI та ЮНКТАД-EORA [205;198] 
*розмір бульбашки відповідає частці країни в світовому ВВП 
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Розглядаючи мегарегіональні об’єднання, що побудовані на раніше 

сформованих економічних зв’язках (ВРЕП,ТТП, ШОС), та порівнюючи праву 

частину, яка демонструє відповідний стан розвитку економіки Світу в 2006-

2007 рр., та ліву частину сьогодення, спостерігається суттєве скорочення 

різниці в темпах економічного розвитку, що відображено, перш за все, в 

зменшенні значень показників по осях графіків, по-друге, в наближенні 

економік світу одна до одної. Менш за все це торкнулося ШОС, яке, як 

зазначалося раніше, знаходиться на відносно початкових етапах інтеграції.  

Змінився і характер залежності темпів зростання частки експорту від 

участі в ГМСВ: при збереженні загальної оберненої залежності відбулася 

зміна напряму вигину кривої від опуклої від початку координат до увігнутої у 

напрямі до початку координат. З економічної точки зору це означає, що наразі 

необхідна все більша інтенсифікація участі в глобальних мережах створення 

вартості задля того, щоб стати лідером в нарощувані частки експорту. Знову 

ШОС являє собою контрприклад загальній тенденції, як об'єднання країн, які 

тільки проходять етап становлення в якості країн з дійсно ринковою 

економікою. 

Також наочно видно, що кількість відносно великих бульбашок 

скоротилась в 2017/2018 рр. в порівнянні з 2006/2007 рр. Таким чином, при 

відносному наближенні економік світу вздовж оціночних кривих, не 

спостерігається зменшення розриву в термінах економічного розвитку як 

частки світового ВВП в межах обраних мегарегіонів. Окремі країни 

продовжують відігравати роль центроїдів, і якщо раніше ми стверджували, що 

вони мають глобальну природу, це висновок вірний і з огляду на 

мегарегіональний вимір. 

Тут радше відбувається збільшення внутрішньо групових диспропорцій 

в економічному розвитку МРУ. Так, як найбідніші, так і найбагатші країни 

наростили свої частки ВВП. Втім середнячки, в більшості випадків, навпаки, 

їх скоротили, що явно видно з Рисунку 5.6., на якому запропоновані до 

розгляду відповідні зміни для БРІКС та ТТІП (угода яка так і не була 
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узгоджена та ратифікована) (Рисунок 5.6). Сумарно найбільше змогли 

збільшити свою частку в світовому ВВП такі МРУ/О, як ВРЕП та ШОС, що 

знову якісно виділяє ці об'єднання. 

2017/2018 рр. 2006/2007 рр. 

  

  
Рис.5.6. Диспропорції участі МРУ/О в глобальній економіці  

Джерело: побудовано на основі розрахунків автора за WDI та ЮНКТАД-EORA [205;198] 
*розмір бульбашки відповідає частці країни в світовому ВВП 

Загальні зміни слідують логіці попереднього рисунку. Втім, для ТТІП 

видно, що протягом періоду спостереження економіки, які тільки приєдналися 

до ЄС спочатку знаходяться в ар’єргарді загальної тенденції, поступово 

наближуючись до центру з плином часу, як наприклад Румунія, Болгарія в 

2006/2007 рр. та Хорватія в 2017/2018 рр. Так само ЄС 2017-2018 рр. є більш 

інтегрованою єдністю (країни ближче розташовані одна до одної та до лінії 

тренду, ніж в 2006-2007 рр. відносно) більш диспропорційно розвинених 
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економік. За рахунок того, що при розгляді прийнято до уваги як зміну в 

розвитку зовнішнього сектору, так і в розвитку глобальних виробничих мереж, 

можна припустити, що виробниче співробітництво всередині об’єднання теж 

досягла сталого рівня. Для ТТІП, на відміну від попереднього рисунку, одразу 

спостерігається увігнута до початку координат форму кривої, що свідчить на 

користь відносно глибокого рівня розвитку від самого початку.  

У випадку з БРІКС енергетична складова експорту Росії поряд з доволі 

високою закритістю національної економіки за іншими критеріями 

зумовлюють відсторонене розташування цієї країни по відношенню до інших 

учасників об'єднання. 

В цілому за результатами аналізу обох рисунків, можливо побачити, що 

з часом більші економіки згруповано відносно ближче в термінах темпів 

зростання досліджуваних показників, таким чином, поступово формуючи ядро 

мегарегіональних утворень. Водночас, у випадку з ВРЕП спостерігається 

відносно більша кучність країн в порівнянні з іншими МРУ/О. Тобто ВРЕП є 

відносно більш гомогенним об’єднанням. 

Також розташування країн по ліву сторону від осі ординат в 2017-2018 

рр. вказує на те, що переважну більшість досліджуваного часу спостерігалося 

зменшення рівня участі в ГМСВ, тобто глобальні мережі досягли певного 

стану розвитку, після якого намітилася низхідна тенденція. 

З огляду на отримані результати, будемо інтерпретувати подальші 

дослідження причинно-наслідкових зв’язків участі країн-членів МРУ/О в 

глобальних мережах створення вартості. 

Моделюючи наслідки та причини участі країн, що входять до 

мегарегіональних об’єднань, зосередимося на використанні декількох варіацій 

моделей. 

1. Моделі побудовані на основі методу найменших квадратів для 

оцінки впливу макроекономічних факторів на участь в ГМСВ , та на зміну 

макроекономічних параметрів країн-учасниць. 
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2. Гравітаційні динамічні моделі для додаткової оцінки причин 

участі в ГМСВ та врахування фактору наявності мережевих зв’язків всередині 

мегарегіонального об’єднання. 

Для обох випадків базу дослідження складають всі країни-учасниці 

об’єднань, період спостережень охоплює період 2006-2018 рр. 

З метою врахування інституційних передумов створення МРУ та 

мережевих зв’язків всередині об’єднань варто проаналізовати наявність історії 

преференційних торговельних угод та регіональних торговельних угод. Логіка 

цього аналізу полягає в тому, що більшість МРУ/О охоплюють вже наявні 

ПТУ/РТУ, деякі з них самі є ПТУ. Результати відповідного аналізу 

представлені в відповідних матрицях угод учасниць МРУ/О з зазначенням 

назви угоди та роком її вступу у дію у Додатку О (Таблиці О.1.-О.9). 

Виходячи з результатів аналізу наявних субрегіональних угод можна 

зробити декілька висновків важливих при подальшій інтерпретації 

результатів: 

 угода щодо створення ТТІП була зовсім не наповнена попереднім 

існуванням ПТУ або РТУ між ЄС, як інтеграційним об’єднанням або як 

простою сукупність країн, та США (Додаток П);  

 БРІКС та ШОС значно менше характеризуються наявністю ПТУ 

та РТУ між країнами-членами в порівнянні з ВРЕП та ТТП; 

 ПТУ всіх МРУ/О носять односторонній характер (є невзаємними); 

 ВРЕП налічує безліч угод всередині об’єднання, створюючи 

ефект чаші локшини; 

 ТТП поєднує певним чином країни, які мають зобов’язання 

відповідно до регіональних угод всередині Азійського регіону, та країни, які 

мають зобов’язання відповідно до регіональних угод всередині 

Американського регіону, що може породити неочікувані проблеми, як такі, що 

в тому числі зазначено в [373]. 

Виходячи з цього, очікується, що вплив наявності ПТУ та РТУ на 

функціонування МРУ та їх буде, у порядку зменшення, більш суттєвим у 
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випадку ВРЕП, потім— у випадку з ТТП, потім— з ШОС та БРІКС. І навіть, з 

високим ступенем вірогідності, у випадку ШОС та БРІКС цей вплив буде 

взагалі відсутній. У випадку ТТП, ВП ТТП вже ратифікована членами угоди, 

втім ВРЕП характеризується багатою історією наявності інтеграційних 

зв’язків вищого рівня. За рахунок довшої інституційної пам’яті припустимо, 

що вплив ПТУ та РТУ на ВРЕП буде більш суттєвим ніж у випадку ТТП. 

На основі відомостей Додатку О було побудовано додаткові змінні: pta 

(факт наявності ПТУ між партнерами), rta (РТУ), fta (ЗВТ), asean (АСЕАН), 

pacific (ВП ТТП), які приймають дискретні значення 0 та 1 в залежності від 

того, чи мають країна-виробник доданої вартості та країна-експортер цієї 

доданої вартості діючу угоду між собою. У випадку з регіональними 

угодами— ЗВТ АСЕАН, ВП ТТП, якщо між країною Х та У відписана 

відповідна угода, то цей факт в даних зафіксовано двічі— 1 для факту 

регіональної угоди між Х та У та 1 для факту регіональної угоди між У та Х. 

У випадку з несиметричними, невзаємними ПТУ відповідне значення 1 

проставлено тільки один раз— для фіксації факту ПТУ між Х та У якщо Х є 

бенефіціаром, адже це спрощує її експорт доданої вартості до іншої країни.  

У таблицях Додатку О містяться відповідні відомості щодо дати 

підписання угоди, тому це теж відображено в даних для моделювання шляхом 

проставляння «1» тільки для тих років, коли угода була чинна. 

Зазначається, що регіональні торгівельні угоди спроможні поглибити 

співробітництво між країнами в межах ГМСВ. Водночас, РТУ є більш 

ефективними тоді, коли членство в них відповідає інтересам регіональних 

мереж створення вартості, тобто коли у фірм немає спокуси випасти з 

відповідних ланцюжків. Це, наприклад, стосується правил походження, 

ефективне застосування яких в довготерміновій перспективі веде до зростання 

рівня продуктивності праці.  

Як зазначалося, через те, що вихідні дані містять відомості по n-країнах 

в і-періодах часу, дані є панельними. В цьому випадку доречно 

використовувати моделі з фіксованими ефектами. В наступній таблиці 
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(Таблиця 5.4.) представлені результати моделювання причин участі країн-

учасниць МРУ/О в ГМСВ, вимірюваної в тис.дол. США. В якості незалежних 

змінних обрано відкритість до ПІІ у %, частка промисловості в ВВП%, валове 

нагромадження основного капіталу у % ВВП та частка високотехнологічного 

експорту країни в загальному експорті у %. 

Таблиця 5.4  

Моделювання причин участі МРУ/О в ГМСВ  

 
ТТП ВРЕП ШОС БРІКС ТТІП 

FDI -9302582** -3792131 -14800000 -19200000** -1761678 

Manufacturing -1481483 10000000*** 30200000*** 6137770 6016157** 

Gross 

 fixed capital 

formation -19900000*** 14500000*** 2093321 5591103 -14100000*** 

High  

technology 6583337*** 3140260*** 4779120*** 20100000*** 10600000*** 

_cons 614000000*** -450000000*** -379000000*** -226000000*** 286000000*** 

R-sq: 

within 0,26 0,52 0,86 0,93 0,13 

R-sq: 

between 0,06 0,12 0,70 0,29 0,24 

R-sq: 

overall 0,24 0,52 0,85 0,91 0,12 

obs 126 144 65 56 345 

groups 12 12 12 12 12 

Джерело: оцінки автора на основі WDI та ЮНКТАД-EORA [205;198] 
Примітка: розрахунок на основі моделі з фіксованими ефектами, матриця коефіцієнтів при 

незалежних змінних; повна версія міститься в Додатку Р 

Відповідно до представлених результатів коефіцієнти перед 

незалежними змінними є статистично значимими в більшості випадків. Втім, 

у випадку БРІКС при найвищих коефіцієнтах детермінації тільки один 

коефіцієнт заслуговує на увагу— коефіцієнт при змінній «частка 

високотехнологічного експорту». Очевидно, що характер залежностей для 

всіх об’єднань є однаковим за винятком впливу валового нагромадження 

капіталу. Для мегарегіональних об’єднань, побудованих на основі більш 

розвинених економік, ця змінна має негативний вплив на зміну доданої 

вартості експортованої в межах мережі та використаної у відповідному 

експорті приймаючої сторони. Також у випадку ТТП та ТТІП константа 

рівняння теж має додатний знак. Таким чином, при інших рівних умовах, 

навіть якщо всі інші змінні приймали б нульове значення, експорт доданої 

вартості в межах МРУ/О відбувався би. 
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Специфічні для країни структурні та політичні фактори можуть 

описувати близько 59% варіації в досліджуваному показникові— ступені 

зворотної інтеграції ГМСВ. Нижча пояснювальна сила у випадку 

моделювання прямої участі (22%), ймовірно, відображає той факт, що цей тип 

взаємодії охоплює сторону пропозиції ланцюжків створення вартості та 

різноманітний спектр ідіосинкратично спеціалізованих країн, наприклад 

таких, що постачають природні ресурси (наприклад, Росія чи Австралія), або 

високотехнологічні проміжні ресурси (Німеччина та Японія), а також 

спеціалізовані послуги (Великобританія та США), детермінанти яких, 

ймовірно, різняться.  

Ускладнимо наш аналіз та перейдемо до моделювання на основі 

гравітаційних динамічних моделей. Через те, що на цьому етапі до моделі 

включені незалежні змінні, що описують одночасно ї країни-експортери 

доданої вартості, і країни-партнери в її експорті, то перелік відповідних 

змінних зростає пропорційно. Відповідно до загальноприйнятої методології в 

якості незалежних змінних до цих моделей також включено змінні, що 

описують відстань між економіками-учасницями трансферу доданої вартості, 

такі як: Contig (сусідство), Comlang_off (спільна мова), Comlang_ethno (спільна 

мова якою розмовляють щонайменше 9% населення), colony (колоніальне 

минуле), comcol (якщо мають спільного колонізатора після 1945 року), curcol 

(наразі є колонією однієї держави) тощо [410]. 

Також, через те, що у випадку гравітаційних моделей не можливо 

реалізувати моделювання за допомогою випадкових або фіксованих ефектів 

(через присутність повторюваних пар країн в спостереженнях) та на виконання 

пропозицій наданих в 4 розділі щодо моделювання таких залежностей 

створено додаткову змінну pair, яка позначає конкретну пару країн, дані щодо 

незалежних змінних яких використовуються. З тієї самої причини в переліку 

незалежних змінних використовується змінна year (рік). Нарешті відповідно 

до окремої угоди згідно з додатком включені змінні, що означають факт 

наявності відповідних ПТУ/РТУ. 
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Для кожного МРУ/О в Таблиці 5.5 представлені результати при 

простому МНК (стовбчик va) та МНК на основі гравітаційних моделей 

двосторонньої торгівлі при логарифмуванні ВВП країн учасниць експорту 

доданої вартості та середньозваженої відстані між ними (стовбчик lnva). В 

Додатку С наведено опис змінних моделей представлених в цьому розділі 

(Таблиця С.1). 

Таблиця 5.5 

Моделювання причин участі МРУ/О в ГМСВ - гравітаційна модель  
 

ТПП ВРЕП ШОС БРІКС  
va lnva va lnva va lnva va lnva 

Lngdp partner 
 

0.816*** 
 

0.821*** 
 

0.891*** 
 

0.479*** 

Lngdp origin 
 

0.787*** 
 

1.051*** 
 

1.023*** 
 

0.493*** 

lndist 
 

-1.225*** 
 

-1.057*** 
 

-2.756*** 
 

-1.383*** 

Gdp partner 0.0099*** 
 

0.0101*** 
 

0.048*** 
 

0.0660*** 
 

Gdp origin 0.0102*** 
 

1.27e-05*** 
 

0.063*** 
 

0.0665*** 
 

distwces -0.011*** 
 

-0.014*** 
 

-0.097*** 
 

-0.033*** 
 

Fdi net infl 

of gdp partner 

0.289 0.0057 -1.641*** 0.025*** -3.076** 0.0146 16.20* 0.001 

Manufact 

Gva of gdp 

partner 

-0.225 0.0133* 0.0451 0.045*** 9.814*** 0.032** 5.723** 0.078*** 

Tariff 

Rate applied 
Weighted 

Mean pri partner 

-1.144 -0.026** -0.047 -0.072*** 1.538 -0.071*** -0.592 -0.007 

Fdinet 

Infl of gdp 

origin 

-0.607 -0.002 -0.829* -0.024*** 1.385 0.108*** 16.66* 0.027 

Manufact 

Gva of gdp 

origin 

1.381** -0,015 -0.537 -0.009 3.564*** -0.0012 3.757 0.051*** 

Tariff 

Rate origin 

0.665 0.003 -1.361** -0.053*** 2.442* 0.035* 4.066 -0.004 

contig -85.48*** -1.078*** -36.71*** -0.307** -184.7*** 0.976*** -570.5*** -0.55*** 

Comlang_off 119.5*** 0.991*** -2.136 -0.132 37.11* -0.269 87.18*** 0.184 

Comlang_ethno -152.5*** -0.512*** 6.358 1.096***     

colony   -111.9*** -0.943*** 
 

2.009***   

comcol 92.59*** 0.004 -5.195 -0.033 174.7*** -1.881***   

col45     124.4***    

smctry  11.89 -0.0924 11.81 -0.289 -119.1*** -2.536***   

pta -7.525 -0.637*** 9.59 -0.178 78.54*** 0.430* 92.71*** -0.89*** 

fta -50.52*** -0.074 -25.27*** -0.166** 
    

pacific 18.72* -0.019 
      

rta 
    

-56.28*** 1.119*** 130.0*** -0.42*** 

asean -50.66*** 0.321*** -43.79*** -0.271*** 
    

year 0.816 -0.029*** 1.674** -0.039*** -9.196*** -0.0206 -7.586 0.107*** 

Const -1,532 57.30*** -3,259* 67.36*** 18,397*** 47.67 14,984 -211.3*** 
         

Obs 1,476 1,347 2110 1,969 536 490 255 255 

R-squared 0.341 0.838 0.222 0.807 0.774 0.876 0.762 0.968 

Джерело: оцінки автора на основі даних WDI, ЮНТКАД-EORA, СОТ RTA, CEPII за 

допомогою STATA 10 [205;198;199;431] 
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Примітка: розрахунок на основі методу найменших квадратів, матриця коефіцієнтів при 

незалежних змінних; для ТТІП відповідне моделювання не проводилось через те, що між країнами ЄС та 

США не існувало РТУ або ж ПТУ. 

Перш за все варто зазначити, що у випадку запропонованої нами моделі 

з використанням змінних ПТУ/РТУ маємо суттєво вищі коефіцієнти 

детермінації, ніж наприклад у дослідженні Світового банку або ОЕСР 

(щонайменше 22% проти 0,09% у випадку моделювання на основі VA 

виключно в поточному дослідженні та в [373, с.133] та близько 90% проти 

0,09% при моделюванні на основі логарифмів основних змінних моделі в 

порівнянні з моделюванням на основі VA в [373, с.133]). 

У випадку поточної моделі зважимо, що всі коефіцієнти детермінації є 

високими, а кількість спостережень достатньою для отримання якісних 

результатів. 

Більше того коефіцієнти при цих змінних, в переважній більшості 

випадків, є статистично значимими. Можливо припустити, що факт наявності 

такої угоди про ПТУ/РТУ між країнами, охоплює якісь специфічні економічні 

зв’язки між ними, втім таблиці коефіцієнтів кореляції між незалежними 

змінними не підтверджують це припущення. 

При аналізі результатів радимо звертатися до стовбчиків «lnva» для 

кожної МРУ/О. Як бачимо, для найголовніших змінних «Lngdp part», «Lngdp 

origin», «lndist», коефіцієнти мають вірний знак, для ТТІП, ВРЕП та ШОС вони 

є навіть співставними. У випадку поточних результатів ці коефіцієнти є 

вищими за отримані в розрахунках ОЕСР як в порівнянні з результатами для 

розвинених економік, так і для тих економік, які розвиваються. 

 Що стосується змінних, що описують історію регіоналізму в межах 

МРУ/О, то в більшості випадків маємо від’ємний знак, при інших умовах це 

означало б ефект згортання торгівлі (виняток ТТІП з АСЕАН та ШОС з її ПТУ 

та РТУ та додатними знаками при відповідних коефіцієнтах). В цьому випадку 

факт наявності ПТУ/РТУ означає, що додана вартість перетинала кордон все 

в менших і менших обсягах рік від року. 

Збагатимо наше розуміння причин участі країн, що входять до МРУ/О, 

в глобальних мережах дослідженням інфраструктурних чинників руху доданої 
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вартості, такими як logisticsperfind1lowto5high (індекс логістичної 

розвиненості, від 1 до 5), startupprocnumber (кількість процедур при створенні 

бізнесу, від 1 до 5), laborinteredoftotalwthinted (частка робітників з середньою 

освітою в загальній кількості економічно активних,%), та включимо кількість 

населення для вимірювання розміру країни (Таблиця 5.6). 

Таблиця 5.6 

Тестування інфраструктурних чинників участі МРУ/О в ГМСВ  

 ЗАГАЛОМ ТПП ТТІП ВРЕП 

ПІІ,%ВВП -695,79 -1.031e+06 -352,646 -1.123e+07** 

Частка доданої вартості 

промисловості,% ВВП 1.773e+06 5.516e+06 9.905e+06*** 1.614e+06 

Валове нагромадження 
основного капіталу (%ВВП) -1.163e+06 -4.602e+06 -7.371e+06* 2.356e+06 

Частка високотехнологічного 
експорту 1.420e+06 -1.165e+06 3.226e+06 -2.188e+06** 

Кількість населення 1.549*** 1.461*** 3.309*** -0.887*** 

Розвиненість логістичної  
сфери (1-5) 2.388e+08*** 2.470e+08** 3.368e+08*** 1.213e+08** 

Кількість процедур  
з започаткування бізнесу 2.695e+06 -1.398e+07 2.037e+07*** 1.472e+07** 

Частка працівників  
з середньою освітою,  

% від загальної кількості  
ек.активних -1.298e+06 -6.285e+06 1.039e+06 -9.676e+06*** 

Країна -435,032** 252,593 -843,228** -505,740** 

рік -3.589e+06 -2.402e+06 -4.367e+06 6.957e+06* 

Constant 6.625e+09 4.640e+09 7.580e+09 -1.355e+10* 

Observations 318 26 139 23 

R-squared 0.504 0.959 0.666 0.961 

Джерело: оцінки автора на основі даних WDI, ЮНКТАД-EORA, СОТ RTA, CEPII за 

допомогою STATA 10 [205;198;199;431] 
Примітка: розрахунок на основі методу найменших квадратів, матриця коефіцієнтів при 

незалежних змінних; БРІКС та ШОС відсутні через брак достатньої кількості спостережень для 

розрахунків  

Через те, що кількість спостережень по нових показниках загалом є 

невисокою, то тут недоречно використовувати інші, ніж МНК, специфікації 

моделей. Попередньо іншими авторами в роботах було розглянуто інші 

інфраструктурні показники для країн ОЕСР, по яким є значення по всім роках, 

втім те саме неможливо реалізувати в поточному дослідженні через те, що 

МРУ/О складаються з інших груп країн. Як і очікувалось, чим вищий розвиток 

логістичної інфраструктури, тим вищі потоки доданої вартості країни. 

В таблиці 5.7 представлені результати аналогічного моделювання для 

прямої участі країни в ГМСВ— маємо більш промовистий результат для ТТП 
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та ВРЕП, а також вірний знак для коефіцієнту перед кількістю процедур для 

реєстрації бізнесу. 

Таблиця 5.7 

Тестування інфраструктурних чинників участі МРУ/О в прямій 

інтеграції до ГМСВ* 

 ЗАГАЛОМ ТПП ТТІП ВРЕП 

ПІІ,%ВВП -165,567 -678,78 -102,422 -4.339e+06 

Частка доданої вартості 
промисловості,% ВВП 1.729e+06 438,724 6.540e+06*** 2.033e+06** 

Валове нагромадження 
основного капіталу (%ВВП) -542,138 -1.323e+06 -4.539e+06 2.763e+06 

Частка високотехнологічного 
експорту 673,123 645,07 1.975e+06 -942,895 

Кількість населення 0.541*** 0.0713 1.120*** -0.628*** 

Розвиненість логістичної  
сфери (1-5) 1.405e+08*** 5.427e+07* 2.192e+08*** 2.740e+07 

Кількість процедур  

з започаткування бізнесу 2.068e+06 -1.751e+07*** 1.330e+07*** 3.508e+06 

Частка працівників  
з середньою освітою,  
% від загальної кількості  

ек.активних -799,507 -6.969e+06*** -195,219 -5.382e+06*** 

Країна -324,919*** 316,43 -494,464* -168,385 

рік -1.506e+06 -2.542e+06 -2.847e+06 4.980e+06** 

Constant 2.678e+09 5.595e+09 4.995e+09 -9.690e+09** 

Observations 318 26 139 23 

R-squared 0.447 0.963 0.557 0.938 

Джерело: оцінки автора на основі даних WDI, ЮНКТАД-EORA, СОТ RTA, CEPII за 

допомогою STATA 10 [205;198;199;431] 
Примітка: розрахунок на основі методу найменших квадратів, матриця коефіцієнтів при 

незалежних змінних; БРІКС та ШОС відсутні через брак достатньої кількості спостережень для 

розрахунків  

Завершуючи наше дослідження причино-наслідкових зв’язків від 

функціонування в ГМСВ для країн-учасниць МРУ/О перейдемо до аналізу 

саме наслідків. Вибір показників теоретично обґрунтовано в попередніх 

розділах дисертаційного дослідження. Умовно поділимо їх на три основні 

групи: місце країн-учасниць МРУ/О в глобальній економіці, економічний 

розвиток та соціальний розвиток.  

В таблиці 5.8 представлено результати однофакторного МНК для оцінки 

впливу участі в ГМСВ на відповідні макроекономічні та соціальні показники 

розвитку економік країн-учасниць МРУ/О. В таблиці систематизовано тільки 

статистично значимі коефіцієнти (майже всі вони мають p-value=0). 
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Таблиця 5.8 

Моделювання наслідків участі МРУ/О в ГМСВ– матриця 

коефіцієнтів при незалежній змінній GVC 

  ЗАГАЛОМ ТТП ВРЕП ШОС БРІКС ТТІП 
Місце економіки в світі       

Зростання частки експорту 

товарів та послуг 7.88e-11 1.09e-1  1.05e-10 

 1.12e-

10 1.13e-10 6.92e-11 

Частка ВВП (% світового 

ВВП)  9.19e-11 2.46e-10  1.24e-10 

 1.22e-

10 1.04e-10 8.31e-11 

Темпи зростання ВВП  

(низька предикативна сила  
моделей,  

найвищій Rsq 

для ТТП та БРІКС) -2.30e-09  -3.99e-09   3.14e-09  6.62e-09  

-1.04e-

09 

Економічний розвиток       

Експорт товарів та послуг 1667.685 2310.753  2293.95 2493.56 2496.349  1461.17 

Валове нагромадження  

основного капіталу (дол.США,  

в поточних цінах) 1740.493 3674.971 3867.866  4670.43 4787.487  1222.132 

ВНД на особу  

(дол.США, в поточних цінах) 6878.746 18059.93 9847.671 10693.19 9755.862 6171.333 

ВНД, темпи росту % дпр 

 (низька предикативна сила  

моделей, найвищій Rsq 

для ТТП та БРІКС)  -2.84e-09 -3.89e-09   3.21e-09 6.54e-09 

 -7.50e-

10 
Частка високотехнологічного 

експорту в загальному 

експорті, %  

(найвищій Rsq для БРІКС,  

ШОС, ВРЕП) 1.99e-08 8.63e-09  3.62e-08 

 1.04e-

08 2.66e-08 

 6.11e-

09 

РЕОК індекс(2010=100)  -8.79e-09 1.15e-08   

3.96e-08 

високий 

Rsq 3.02e-09 

Соціальний розвиток       

Рівень безробіття, % від 

загального 

робочої сили  

(низька предикативна сила  
моделей, найвищій Rsq 

для ТТП та БРІКС) -3.40e-09 2.46e-09  

-2.89e-

09 

-1.05e-

08 

-3.42e-

09 

Коефіцієнт бідності  

(% населення 5,5 дол.США на 

день) -4.28e-08 

 -5.56e-08  

високий 

Rsq -4.11e-08 

-3.34e-

08  

-5.60e-

09 

Індекс розвитку людського 

капіталу 

(від 1 до 5) 

(загалом позитивний вплив)  1.85e-10 2.89e-10     

 9.45e-

11 

Джерело: оцінки автора на основі даних WDI, ЮНКТАД-EORA, СОТ RTA, CEPII за 

допомогою STATA 10 

Примітка: розрахунок на основі методу найменших квадратів 

Відповідно до результатів таблиці, маємо позитивний вплив від участі в 

ГМСВ на темпи зростання частки експорту в світовому експорті, частки ВВП, 

на експорт товарів та послуг, нагромадження капіталу, національного доходу 

на особу, частки високотехнологічного експорту; зменшення рівня безробіття; 

зростання індексу людського капіталу та скорочення рівня бідності. 
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В таблиці 5.8 виділено сірими найбільші та найменші коефіцієнти. Як 

бачимо, учасники нереалізованої угоди з ТТІП характеризуються найвищим 

позитивним ефектом від участі в ГМСВ. Виключення— вплив участі на частку 

високотехнологічного експорту для ТТП одночасно із збільшенням рівня 

безробіття. Також у випадку ТТП спостерігається позитивний вплив на 

скорочення рівня бідності та зростання індексу розвитку людського капіталу. 

В такій комбінації це може свідчити на користь зростання розшарування 

населення об’єднання. Інше виключення – країни БРІКС, для яких участь в 

ГМСВ має найбільший позитивний вплив на більшість макроекономічних 

індикаторів. Загалом, попередні дослідження демонстрували вкрай 

неоднорідний зв'язок між участю в ГМСВ та рівням зайнятості, розвитком 

робочої сили. Втім, наше дослідження показує доволі зважені та однозначні 

оцінки. 

Цікаво, що у випадку з ТТП зростання участі в ГМСВ приводе до 

зменшення РЕОК, що означає, що конкурентоспроможність товарів ТТП 

зростає, в той час коли по інших МРУ/О ситуація є прямо протилежною. 

Зауважимо, що в роботі ECB пропонується використовувати РЕОК зважений 

на структуру руху доданої вартості, втім зазначається, що в поточних періодах 

він веде себе подібним до РЕОК чином [259,c.16]. 

Підсумовуючи, використання запропонованих моделей для 

моделювання причин та наслідків участі в МРУ з позиції функціонування 

ГМСВ є першим дослідженням такого характеру та показало вищу 

пояснювальну силу ніж моделі, що загалом використовуються для аналізу 

причин на наслідків участі в ГМСВ. Відповідно, запропоновані моделі та 

результати мають використовуватись як основа для прийняття відповідних 

управлінських рішень учасниками мережевих форм глобального 

господарювання та при проведенні подальших досліджень в цьому напрямку. 

В контексті дисертаційного дослідження використаємо отримані результати 

для аналізу потенціалу участі України в мережевих формах глобальної 

економіки та її врядуванні. 
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5.3. Забезпечення участі України в процесах мегарегіоналізації через 

глокалізацію 

Україна, як мала відкрита економіка, вимушена функціонувати в 

наперед заданому глобальному економічному середовищі без будь-яких 

істотних можливостей здійснення впливу на позиціонування світових 

економічних сил. В такій ситуації на передній план виходить необхідність 

«маневрування» поміж світовими центрами економічної сили, балансування 

економічних інтересів, що пов’язанні з відповідною співпрацею з кожним з 

них, та формування регіональних об’єднань або участь в них, що могло би 

слугувати запорукою диференціації зовнішньоекономічних зв’язків. 

Пропонуємо розглянути перспективи залучення України до ГМСВ в 

контексті мегарегіоналізації, виходячи з факту участі України в 

субрегіональних угодах та об’єднаннях (ГУАМ, ОЧЕС, Східне Партнерство).  

Починаючи розгляд, дотримуючись основних теоретичних положень 

запропонованих Барро Р. та Сала-і-Мартін Х. [432], проаналізуємо економічну 

конвергенцію між Україною та групами країн. Головна ідея полягає в тому, що 

європейсько-азійський регіон можливо має потенціал до утворення нової 

мегарегіональної угоди, яка б поєднувала два глобальні полюси- ЄС та Китай. 

Є кілька робіт, спрямованих на надання відповідних оцінок економічній 

конвергенції, серед них: Верстяк А. та ін. аналізували конвергенцію Україна-

ЄС [433], Козменко С. та ін. оцінювали фінансову конвергенцію України та 

країн СНД та ЄС [434], Воїнович Б. та ін., розглядаючи Україну як одну з 20 

країн з перехідною економікою, оцінювали її конвергенцію з країнами ЄС 

[435].  

Таким чином, головний акцент робиться, як правило, на відносинах 

Україна-ЄС. На відміну від цього, у поточному підрозділі зосереджено увагу 

на економічній конвергенції ГУАМ, ОЧЕС та ЄС з його ініціативою Східного 

партнерства (СхП) та В4. Ці регіональні утворення представляють особливий 

інтерес для України, оскільки членство країни в кожному з них, як правило, 

вважається одним із інструментів його подальшої ефективної інтеграції у 
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глобальний економічний простір. Послідовне порівняння основних 

економічних показників України та країн, що входять у різні блоки, формує 

дослідницьку новизну. Результати аналізу будуть використані при формуванні 

гіпотез для економетричних моделей. 

Взагалі економічна конвергенція приймає дві форми: β-конвергенцію, 

коли відносно бідні країни ростуть швидше, ніж багаті, і σ-конвергенція - 

динамічне явище, описане як зменшення дисперсії рівнів доходів в економіках 

[432]. Оцінюючи β-конвергенцію, економісти, як правило, розглядають країни 

щодо їх ВВП на особу та темпів зростання ВВП на особу. Рисунок 5.7 

представляє відносну позицію України щодо ГУАМ (Грузія, Азербайджан, 

Молдова), ОЧЕС (Грузія, Азербайджан, Молдова, Вірменія, Албанія, Болгарія, 

Греція, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина), та Вишеградської четвірки 

(Польща, Чехія, Словацька республіка, Угорщина), що є країнами ЄС. 

Додатково зображена Білорусь дає нам змогу спостерігати і за конвергенцією 

України з країнами СхП. 

Рис.5.7. Конвергенція Україна-ГУАМ-ОЧЕС-В4 

Джерело: розрахунки автора на основі WDI [205] 
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Перший висновок, який можна зробити на основі цього малюнку, 

полягає в тому, що основне положення конвергенції дотримується: відносно 

бідні країни мають порівняно високі темпи економічного росту. Таким чином, 

країни можуть бути поставлені вздовж уявної кривої, яка йде від правого 

верхнього кута до лівого нижнього. 

Цікаво, що країни ГУАМ представляють порівняно більш однорідну 

групу країн, ніж ОЧЕС. Більшість західних сусідніх країн не суттєво 

відхиляються від середніх темпів зростання ВВП та середніх обсягів ВВП на 

особу. Це узгоджується з результатами та припущеннями щодо 

передбачуваної економічної однорідності України та вказаних країн та 

необхідності розвитку економічних зв'язків у регіоні. 

Розвиваючи ідею дослідження, переходимо до аналізу основних 

макроекономічних показників. Задля цього модифікуємо методику, 

запропоновану в [436], додаючи докризові 2012-2013 роки та застосовуючи її 

до різних країн, які наразі становлять об’єкт дослідження (Таблиця 5.9). 

Таблиця 5.9 

Макроекономічна мінливість *  
 Темпи росту ВВП 

(дпр, в постійних цінах) 

ІСЦ (2010=100) Офіційний валютний курс  

національної валюти до 

дол.США 

2 0 0 0 - 2 0 0 5
 

2 0 0 6 - 2 0 1 1
 

2 0 1 2 - 2 0 1 3
 

2 0 0 1 4 - 2 0 1 8
 

2 0 0 0 - 2 0 0 5
 

2 0 0 6 - 2 0 1 1
 

2 0 1 2 - 2 0 1 3
 

2 0 1 4 - 2 0 1 8
 

2 0 0 0 - 2 0 0 5
 

2 0 0 6 - 2 0 1 1
 

2 0 1 2 - 2 0 1 3
 

2 0 1 4 - 2 0 1 8
 

Україна + 3,4 8,5 1,2 6,1 

 

5,7 20,7 0,2 53,8 

 

0,1 1,5 0,0 6,3 

 

Грузія 3,4 5,7 2,0 1,0 

 

6,3 11,5 0,4 7,0 

 

0,1 0,1 0,0 0,3 

 

Молдова 2,1 5,2 6,8 2,2 

 

9,4 12,1 3,7 14,0 

 

0,7 1,0 0,3 2,3 

 

Азербайджан 1,4 11,7 1,5 2,2 

 

2,8 16,2 0,8 18,0 

 

0,1 0,1 0,0 0,4 

 

=ГУАМ+             

Албанія 1,6 1,8 0,1 1,02 4,9 5,4 1,4 3,1 20,3 7,3 1,8 9,3 

Болгарія 1,0 4,6 0,4 0,9 6,0 10,0 0,7 1,02 0,3 0,1 0,0 0,1 

Греція 1,9 5,6 2,3 1,03 4,9 5,7 0,7 9,3 - - -  

Румунія 2,3 6,0 2,2 1,5 15,8 10,2 3,1 2,6 0,4 0,3 0,1 0,3 

Російська 

Федерація 

1,9 6,0 1,5 

1,8 

11,3 15,8 5,4 

2,7 

1,3 2,7 0,7 

11,1 

Сербія 1,8 3,5 2,6 2,3 15,7 14,3 6,5 29,2 4,0 8,4 2,0 9,3 

Туреччина 5,5 5,4 1,4 1,9 

 

18,1 12,9 6,1 

2,0 

0,3 0,1 0,1 

1,0 

Вірменія  3,2 10,2 2,6 2,7 4,8 10,9 4,5 2,6 

 

44,0 36,6 5,6 9,2 

=ОЧЕС             

        

 



341 

(продовження таблиці 5.9) 

Інші 

сусідні країни: 

            

Білорусь 2,7 3,8 0,6 3,2 17,6 31,5 31,6 - 512,8 1098,7 384,1 - 

Угорщина 0,4 3,6 2,1 1,1 7,1 8,9 1,3 2,7 38,7 15,1 1,0 20,1 

Чехія 1,7 4,1 0,2 1,2 3,2 5,0 1,1 2,6 6,3 2,0 0,0 1,7 

Польща  1,6 1,7 0,1 0,9 3,9 6,2 0,8 1,6 0,4 0,3 0,1 0,3 

Словаччина 1,9 5,5 0,1 1,1 8,5 4,8 1,1 0,3 7,6 4,2 - - 

ЄС 0,9 2,9 0,3 0,3 - - - - - - - - 

Джерело: розрахунки автора на основі WDI [205] 

* тут під мінливістю розуміють стандартне відхилення показника протягом періоду спостереження  

** Повна версія Таблиці міститься в Додатку У 

 

Найцікавіший висновок, який можна зробити з даних, полягає в тому, що 

невідповідність в рівнях нестабільності основних макроекономічних 

показників між країнами зменшується з плином часу. Особливо це стосується 

ІСЦ та офіційного курсу, який сильно коливався в різних країнах. Вже на 

цьому етапі добре видно, що навіть Російська Федерація, Польща, Албанія, 

Греція, дійсно економічно збігаються в термінах коефіцієнтів волатильності. 

Це спостереження підтримує ідею поглиблення економічної інтеграції в 

регіоні. 

Послідовно розглядаючи співпрацю України в зовнішній сфері з ГУАМ, 

ОЧЕС та в межах СхП отримуємо наступні результати. 

Процес економічної інтеграції України в Чорноморському регіоні в 

контексті мегарегіоналізації може розглядатися і як противага, і як доповнення 

загальноприйнятій стратегії євроінтеграції. Серед всього розмаїття 

економічних об’єднань регіону на найбільшу увагу заслуговують такі 

регіональні союзи як ГУАМ та ОЧЕС.  

 Варто зауважити, що різні економісти по-різному розглядають роль цих 

союзів в формуванні інтеграційної політики України. Так Радзієвська С.О. 

посилаючись на організаційні документи ОЧЕС відзначає, що «…стратегічна 

ціль ОЧЕС– глибша інтеграція в Європу з формуванням економічної зони ЄС 

– ОЧЕС» [437]. Максименко І. додає, що вступ Румунії та Болгарії до ЄС, а 

також членство Греції на фоні меншого рівня інтеграції України та Туреччини 

до цього співтовариства надає Чорноморському регіону де-факто статус 

перехідної зони між ядром і периферією Європи [438]. 
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В контексті поширення ідеї «асиметричної інтеграції» та членства Росії 

в ОЧЕС при визначенні ролі Чорноморського регіону в інтеграційних 

процесах за участі України можна піти навіть далі і розглядати Чорноморський 

регіон не просто як перехідну ланку між країнами Європи, а як елемент 

системи відносин України у просторі Росія-Європа-Північна Америка-СНД. 

Аналогічні ідеї можна знайти і в роботах Демьохіної О. [439]. 

 Наразі членами ОЧЕС є 12 країн, що географічно розташовані і в 

Південно-Східній Європі, і в Південно-Західній Азії, що робить цю 

організацію субрегіональною і тому дуже привабливою з точки зору 

потенційної та існуючої торгівлі в регіоні. Аналізуючи кількість і 

платоспроможність населення країн регіону, Троян І.А. вбачає в ОЧЕС 

місткий ринок-осередок торгівлі між Європою, Близьким Сходом та Азією 

[440]. 

Зважаючи на те, що країни ОЧЕС залучені і в інші регіональні 

об’єднання (ЄС, ЗВТ з ЄС, Митний союз), деякі є членами НАТО, діяльність 

самого об’єднання не має на меті вирішення завдань політики та оброни [441]. 

Втім певні питання економічної та територіальної безпеки час від часу все ж 

таки постають в регіоні. В основі цих протиріч — домінування в регіоні 

«великого чорноморського трикутника» на базі трьох країн: України, 

Туреччини та Росії, інтереси яких не є збалансованими, а навіть такими, що 

суперечать один одному.  

Макогон Ю.В. відзначає, що «…Ідея Другої Європи на базі трьох країн 

(Україна, Росія, Туреччина) здається чистою фантазією, насамперед виходячи 

з історії дипломатичних відносин – це історія конфліктів» [442]. Проте не 

варто забувати про те, що територія Чорноморського регіону розглядається в 

якості плацдарму для розвитку альтернативних шляхів постачання 

енергоносіїв з Азії до Європи. Тому боротьба за економічне домінування в 

ОЧЕС, це боротьба не тільки за ринки збуту, але й за право визначати рівень 

економічної безпеки в регіоні, за право впливу на пов'язаний з регіоном 

західноєвропейський центр економічної сили і так далі. Україна в цьому 
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контексті вимушена формувати власну економічну політику та стратегію з 

точки зору існуючої ситуації. 

Щодо співпраці ГУАМ та України, то в попередній своїй роботі при 

аналізі зовнішньої торгівлі України та країн ГУАМ [443] було отримано 

побічний висновок щодо того, що економічна співпраця, принаймні в сфері 

зовнішньої торгівлі, з країнами ГУАМ не може розглядатися в якості 

порівнюваної альтернативи торгівлі з ЄС загалом або Росією. Водночас, 

торгівля між Україною та сусідніми країнами, зокрема тими, що входять до 

ОЧЕС, за винятком Росії, за своїми обсягами є порівнювальною. Цей результат 

тільки підсилює аргументи на користь посилення співпраці в регіоні. 

Що стосується безпосередньо торгівлі України з країнами ОЧЕС, то дані 

Державного комітету статистики України (Таблиця 5.10) свідчать про те, що 

Росія в рамках співробітництва з ОЧЕС залишається одним з головних 

торгівельних партнерів України незважаючи на руйнування економічних 

відносин.  

Таблиця 5.10 

Зовнішня торгівля товарами України з країнами ОЧЕС, млн. дол. США 

  
2003  2014  2018 

Експорт Імпорт Сальдо Експорт Імпорт Сальдо Експорт Імпорт Сальдо 

Азербайджан 142,6 8,4 134,2 591,6 43,7 547,8 360,0 464,7 -104,6 

Албанія 35,0 1,0 34,0 24,5 1,3 23,2 23,9 3,6 20,3 

Болґарія  325,5 59,6 265,9 550,6 238,4 312,3 513,9 259,4 254,4 

Вірменія 53,4 6,2 47,2 173,4 13,3 160,1 136,7 21,1 115,6 

Греція 152,2 47,0 105,2 201,2 308,4 -107,2 279,9 270,5 9,4 

Грузія 102,4 40,1 62,3 490,9 153,7 337,2 480,0 133,6 346,4 

Молдова 486,0 56,8 429,1 743,8 61,9 682,0 789,2 118,1 671,1 

Російська 

Федерація 
4311,4 8645,7 

-

4334,3 
9799,2 12678,7 

-

2879,5 
3652,6 8090,4 

-

4437,8 

Румунія  497,5 46,0 451,4 584,5 847,3 -262,8 932,6 511,1 421,5 

Туреччина 901,9 312,3 589,6 3561,4 1298,2 2263,3 2352,4 1714,3 638,1 

Сербія - - - 111,7 140,7 -29,0 268,8 162,1 106,7 

Довідково  

ЄС 
8705,9 7883,2 822,7 17004,7 21059,8 

-

4055,1 
17533,4 20799,4 

-

3266,0 

Всього 23080,2 23020,8 59,4 53913,5 54381,8 -468,2 47335,0 57187,6 
-

9852,6 

Джерело: Державна служба статистики України [444] 

Незважаючи на те, що темпи зростання експорту до РФ є швидшими за 

темпи зростання імпорту товарів, а в торгівлі товарами з ЄС спостерігається 

ситуація прямо протилежна, структура торгівельних потоків до ЄС є більш 
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різноманітною, а країни ОЧЕС за винятком Росії експортують вартісні обсяги 

товарів порівняні з експортом до Росії. Цей висновок свідчить на користь 

необхідності гармонійного розвитку зовнішньоторговельних відносин з 

іншими сусідніми країни. В такому кроці вбачається можливість зайняття 

гідного місця поміж двома центрами економічної сили та нарощування 

потенціалу протидії військовій агресії Росії. 

Повертаючись до вихідної тези стосовно необхідності маневрування 

поміж різноманітними інтересами країни [441] та природно існуючими 

регіональними інтеграційними об’єднаннями, як інструментами-ланками на 

шляху до інтеграції до глобального економічного середовища, ОЧЕС виступає 

як можливість реалізації гравітаційної моделі співпраці України з 

економічними центрами світу, яка в цьому випадку виступає в якості реалізації 

асиметричної інтеграції.  

Асиметричність полягає в тому, що з однієї сторони центром 

економічної сили виступає ЄС, як об’єднання більш-менш територіально та 

економічно порівнювальних країн світу, з іншої — Росія, як моногравець та 

держава більша за своїм економічним потенціалом в порівнянні з іншими 

країнами членами ОЧЕС. Втім насправді можна говорити про протиставлення 

ЄС, як єдиного державоутворюючого організму, та Росії як країни. Тому 

проблема існування асиметричності може бути вирішена тільки за умови 

координації зусиль окремих країн ЄС, наскільки реалістично для виконання це 

може бути.  

На додаток певні ознаки проблематики притаманні і самій ідеї 

можливості співпраці з різними економічними центрами з позиції 

можливостей України. Інакше кажучи, виходячи з факту обмеженості наявних 

ресурсів йдеться про необхідність формування стратегії 

зовнішньоекономічних відносин з подальшим виробленням тактичних кроків, 

в тому числі стосовно диференціації напрямів економічного співробітництва 

та розподілу наявних ресурсів між ними. Загалом, наразі можна припустити, 

що чорноморський регіон все більше виступає в якості такого, що має 
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потенціал до поглиблення інституціоналізації існуючих економічних зв’язків 

та створення на його основі повноцінного регіонального об’єднання. 

Переходячи до аналізу місця України серед країн СхП, проаналізуємо 

зовнішню торгівлю товарами та послугами країн східного партнерства (рис. 

5.8-5.9).  

 

Рис. 5.8. Зовнішня торгівля товарами в країнах СхП, млн. дол.США 

Джерело: розроблено автором на основі ЮНКТАД [445] 

За абсолютними обсягами існує два безсумнівні лідери: Україна та 

Білорусь. Частка зовнішньоторговельного обороту країн у загальному обсязі 

зовнішньоторговельного обороту країн Східного партнерства становила 26% 

у 2005 році для Білорусі та зросла до 30% у 2018 році, відповідно, та 56% та 

45% для України (50% у 2010 році). Тоді як Азербайджан і Грузія теж швидко 

розвиваються.  

Те ж саме стосується зовнішньоторговельного обороту послугами: 

частка Білорусі зросла з 12% до 19% протягом 2005-2016 років, частка України 

знизилася з 64% до 41%, а Азербайджан отримав більше представництво на 

світовій торговій арені, наростивши обсяги торгівлі з 12 % та 21% відповідно. 

Отримані результати очевидні: розмір економіки позитивно впливає на обсяги 
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зовнішньої торгівлі, тоді як локальні конфлікти та глобальна фінансова криза 

призводять до її згортання. 

Рис. 5.9. Зовнішня торгівля послугами в країнах СхП, млн. дол.США 

Джерело: розроблено автором на основі ЮНКТАД [445] 

Важливо зазначити, що структури експорту товарів та послуг зазначених 

країн сильно відрізняються. За даними ПРООН, частка готових товарів у 

загальному товарному експорті найбільша в Україні (51%), Білорусі (57%), 

Грузії (41%) та Молдові (52%) (рис. 5.10.). В Азербайджані паливо займає 

провідне місце, що робить країну сильно залежною від зміни цін на 

енергоносії, все ще надаючи їй стратегічні та економічні переваги перед 

іншими країнами. Таким чином, незалежно від розміру економіки, готова 

продукція переважає у структурі експорту країн східного партнерства.  

 

Рис. 5.10. Структура товарного експорту країн Східного партнерства 

Джерело: розроблено автором на основі ЮНКТАД [445]  
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Відповідно, структура експорту послуг країн Східного партнерства 

також змінилася (рис. 5.11.). Транспортні послуги займають лідируючі позиції 

майже для всіх країн, що розглядаються, частково це пов'язано із транзитом 

газу територією. Хоча в Україні та Білорусі у 2016 році вони були замінені 

категорією «інше». Це частково пояснюється поглибленням фінансової 

інтеграції та пов'язаних з ними послуг як світового явища. У Вірменії, 

Азербайджані та Грузії подорожі складають одну з найбільших часток у 

загальному експорті послуг. 

 

 

Рис. 5.11. Структура експорту послуг країн Східного партнерства 

Джерело: розроблено автором на основі ЮНКТАД [445] 

 

Загальні тенденції зміни експорту та імпорту мали прямий вплив на 

баланс поточних рахунків та обмінний курс у регіоні (табл.5.12). Її країни 

зазнали знецінення національної валюти, все ж за деякими з них відповідне 

падіння було більш відчутним. Для України знецінення відбулося 

безпрецедентними темпами, коли обмінний курс збільшився більш ніж у 5 

разів, викликаний тривалою економічною кризою на ґрунті антитерористичної 

операції, анексії Криму Російською федерацією та встановленням контролю 

над раніше продуктивними територіями на Сході країни. Водночас обсяги 

дефіциту поточного рахунку протягом досліджуваного періоду порівнянні з 

показниками інших країн Східного партнерства. 
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Таблиця 5.11  

Зміни балансу поточних рахунків та обмінних курсів у країнах СхП 

 Індикатор 2005 2010 2015 2016 2018 

Вірменія 

Сальдо рахунку поточних 

операцій,% ВВП -2,37 -12,77 -2,59 -2,25 -9,2 

 Курс валют (/ дол. США) 457,687 373,66 477,918 480,488 483,0 

Азербайджан 

Сальдо рахунку поточних 

операцій,% ВВП 1,26 28,43 -0,42 -3,66 13,3 

 Курс валют (/ дол. США) 0,945 0,803 1,025 1,596 1,7 

Грузія 

Сальдо рахунку поточних 

операцій,% ВВП -10,84 -10,29 -12,06 -13,76 -7,6 

 Курс валют (/ дол. США) 1,813 1,782 2,269 2,367 2,5 

Україна 

Сальдо рахунку поточних 

операцій,% ВВП 2,84 -2,14 -0,21 -4,25 -3,4 

 Курс валют (/ дол. США) 5,125 7,936 21,845 25,551 27,2 

Молдова 

Сальдо рахунку поточних 

операцій,% ВВП -7,56 -8,28 -6,41 -4,2 -0,5 

 Курс валют (/ дол. США) 12,6 12,369 18,819 19,92 2,0 

Джерело: розроблено автором на основі даних статистичних відомств країн  

Несприятливий інвестиційний клімат призвів до зменшення обсягів 

накопичення прямих іноземних інвестицій в економіку України, так, 

інвестори, які шукають інших напрямків для інвестування, вірогідно, 

спрямовували свої кошти до Азербайджану, Грузії та Білорусі, яка, як правило, 

вважається закритою економікою (Рис.5.12). 

 

Рис. 5.12. Фінансові потоки країн СхП 

Джерело: розроблено автором на основі ЮНКТАД [445] 

Розвивалася і торгівля в межах СхП (табл. 5.13). 
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Таблиця 5.12  

Зміни обсягів двосторонньої торгівлі товарами та послугами СхП, % 

2010-2018 рр. Вірменія Азербайджан Грузія Україна Молдова Білорусь 

Вірменія - 0,0 36,3 52,1 46,0 157,7 

Азербайджан 
- - 21,2 -59,6 165,5 217,6 

Грузія 70,3 96,3 - 58,6 -56,4 19,7 

Україна -32,1 -41,1 -9,0 - 10,6 -31,3 

Молдова 66,7 -28,6 68,4 -12,3 - 8,7 

Білорусь -11,2 62,5 26,3 58,6 -15,0 - 

Джерело: розроблено автором на основі даних ООН COMTRADE [445] 

Майже для всіх країн відбулося збільшення експорту товарів та послуг з 

однієї країни в іншу: для Вірменії, Грузії та Азербайджана ці зміни 

відбувалися дуже високими темпами. Цікаво зазначити, що обсяги 

двосторонньої торгівлі між Україною та Молдовою зменшилися, що може 

бути наслідком ефекту згортання торгівлі після підписання ЗВТ. Те саме не 

можна стверджувати стосовно відносин Україна-Грузія та Молдова-Грузія, 

частково через географічну відстань між країнами, що входять до пар. Існують 

також ознаки розвитку торгівлі в субрегіоні «Грузія, Вірменія та 

Азербайджан», де обсяги двостороннього експорту зросли разом зі 

зменшенням обсягів експорту в інші країни. Ці висновки можуть бути 

підтверджені даними з наступних таблиць (табл. 5.13). 

Таблиця 5.13  

Структура двосторонньої торгівлі товарами та послугами СХП, % 

2010 р. Вірменія Азербайджан Грузія Україна Молдова Білорусь 

Загалом в  

торгівлі СхП 

Вірменія  5,2 69,6 17,3 1,4 6,6 0,8 

Азербайджан   31,4 68,0 0,0 0,6 14,5 

Грузія 29,2 45,6  19,7 1,4 4,2 6,2 

Україна 5,1 15,5 13,3  18,1 48,1 43,8 

Молдова 0,7 3,9 6,4 47,4  41,6 2,1 

Білорусь 1,4 4,8 1,4 86,8 5,6  32,7 

2018 р. Вірменія Азербайджан Грузія Україна Молдова Білорусь 

Загалом в 

 торгівлі СхП 

Вірменія - 3,5 65,3 18,1 1,4 11,7 1,0 

Азербайджан  - 56,6 40,7 0,1 2,6 9,0 

Грузія 28,2 50,8 - 17,7 0,3 2,9 10,1 

Україна 4,5 11,7 15,6 - 25,7 42,5 31,5 

Молдова 1,2 2,7  41,0 - 44,5 2,0 

Білорусь 0,8 5,0 1,2 89,9 3,1 - 46,3 

Джерело: розроблено автором на основі даних ООН COMTRADE[445] 
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Враховуючи торгівлю з країнами ЄС, країни Східного партнерства 

втратили свої позиції як за експортом, так і за імпортом із країнами ЄС з 

найбільш різким зниженням у 2013-2014 роках (рис. 5.13). Оскільки Україна 

залишається головним торговим партнером Східного партнерства в ЄС 

(близько 60% товарообігу), економічне уповільнення економіки України 

загалом негативно впливає на зовнішню торгівлю. Особливо це стосується 

врахування того факту, що, як і в українській економіці, відповідні обсяги 

експорту до країн Східного партнерства та імпорту з країн Східного 

партнерства повернулися до рівня 2005 року. 

 

 

Рис. 5.13. Розвиток зовнішньої торгівлі ЄС із країнами СхП, % 

загального експорту/імпорту країн ЄС-28 

Джерело: Eurostat [446] 

 

Укладання ЗВТ має позитивний вплив на зовнішню торгівлю Грузії та 

Молдови, які в 2018 році сумарно збільшили свою частку до 7%. Водночас, в 

географічній структурі експорту товарів з ЄС до країн Східного партнерства 

теж відбулись зміни. Так, одну із визначальних ролей почала відігравати 

Чехія:  в 2018 році її частка в загальному експорті товарів з ЄС досягла 6%. 

Відповідні зміни зображено на Рис. 5.14. 
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а) походження товарів імпортованих ЄС-28 з країн СхП 

  
б) походження товарів експортованих до СхП з країн ЄС-28 

Рис. 5.14. Розвиток структури зовнішньої торгівлі країн СхП з ЄС 

Джерело: Eurostat [446] 

 

Для отримання припущень щодо можливого формування єдиної 

економічної зони в межах Східного партнерства необхідно проаналізувати 

тенденції економічного вирівнювання країн. На наступному рисунку 5.15 

видно, що протягом 2005-2016 років ВВП на особу стабільно зростав для 

Молдови, Вірменії та Грузії, в Україні та Азербайджані він знизився після 2010 

року, тоді як у Білорусі — лише у 2015 році. Проте рівень ВВП на особу у 2016 

році був вище, ніж у 2005 р. для всіх країн, що демонструє загальну 

стабілізацію. Різниця між найвищим і найнижчим ВВП на особу (Білорусь та 

Молдова в обох випадках) збільшилася на 31%, що відображає своєрідну 

економічну розбіжність. 



352 

 

Рис. 5.15. ВВП на особу (дол. США) у країнах СхП у 2005- 2018 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі даних Світового банку [205] 

 

Перейдемо до відповідного аналізу, порівнюючи приріст ВВП у річному 

вимірі та ВВП на особу, як пропонує Барро Р. Очевидно, для цієї групи країн 

у 2005 році не спостерігався очевидний зворотній зв’язок між ВВП на особу 

та зростанням ВВП: зазвичай вважається, що багатіші країни мають 

демонструють менші темпи економічного розвитку. 

Після десятиліття ситуація перетворилася на класичну, коли країни з 

нижчим ВВП на особу зазнали додатного зростання ВВП, яке було більшим 

для порівняно бідних країн (Молдова, Україна, Грузія та Вірменія) (рис. 5.16). 
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Рис. 5.16. Міжчасова конвергенція країн СхП в 2005-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі даних Світового банку [205] 

 

Можна зробити висновок, що є деякі ознаки досягнення економічної 

однорідності в регіоні Східного партнерства у 2018 році. 

Відповідно, показано, що СхП розвивається двома шляхами: по-перше, 

як економічний партнер ЄС, інституціоналізація якого підтримується 

підписанням двостронніх ЗВТ, по-друге, як квазірегіональний інтеграційний 

союз, оскільки розвивається двостороння торгівля всередині нього. Однак 

спостерігається деяка асиметрія: Україна та Білорусь протягом періоду 

спостереження відігравали провідну роль в рамках СхП, а також існувала 

невідповідність у структурі торгівлі між СхП та ЄС. Втім певна економічна 

однорідність у регіоні Східного партнерства поглиблюється. Отримані 

результати узгоджуються з попередніми висновками і можуть бути 

деталізовані в подальших дослідженнях участі України в субрегіональних 

інтеграційних об’єднаннях на шляху до мегарегіоналізації.  

Загалом функціонування Східного партнерства спритно вписується в 

загальний покроковий перехід від неолібералізму до неомедіавізму в умовах 

кризи багатосторонніх інститутів та відповідного режиму глобального 

економічного управління. Тривала підтримка сусідніх областей в рамках 

економічної гегемонії ЄС в регіоні була спрямована на взаємне виконання 

декількох завдань: безпекових, економічних, політичних тощо. У цьому 

випадку двостороння Політика Сусідства (Східне партнерство та Південне 

партнерство) є вдалим прикладом спроби розбудувати мегарегіон за 

 2005 2016 2018 

 

Темпи 

росту 

ВВП, дпр 

ВВП на 

особу 

Темпи 

росту 

ВВП, дпр 

ВВП на 

особу 

Темпи 

росту 

ВВП, дпр 

ВВП на 

особу 

Вірменія 13,87 1 753 0,19 3 615 5,2 4 274 

Азербайджан 27,96 1 551 -2,49 3 892 1,0 4 567 

Грузія 9,59 1 429 2,74 3 651 4,7 4 099 

Україна 3,7 1 903 2,31 2 099 3,3 2 816 

Молдова 7,5 719 4,27 1 668 4,0 2 366 

Білорусь 9,44 3 254 -2,64 5 001 3,0 6 277 
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допомогою відповідних ЗВТ, підписаних ЄС із сусідніми країнами 

(наприклад, Україною, Єгиптом, Грузією, Молдовою, Марокко). Це особливо 

справедливо з огляду на перспективи розширення ЄС на Балканах. Цей процес 

підтримує спрямованість на зміцнення мережевого режиму глобального 

економічного управління в Середземноморському басейні, який ґрунтується 

скоріше на економічному раціо, аніж на постколоністських амбіціях. 

Як дійшли висновку Емерсон M. та Нутчева Г., існує необхідність у 

новій інституціоналізованій системі, наприклад. у формі більш широкого 

європейського економічного простору, який узагальнив би всі типи 

інструментів ЄС, доступних третім країнам [447, с.6]. Цей аргумент збігається 

з ранніми дискусіями щодо багаторівневої Європи змінної геометрії, що 

підтверджує викладену вище гіпотезу щодо зміцнення мережевого 

глобального економічного управління. 

Основою відповідного поширення економічної політики ЄС у Східній 

Європі є конкуренція переважно двох країн: Польщі та Румунії. Хоча Польща, 

здається, є більш активною, даючи значний поштовх для переходу від 

політики неприєднання до створення Східного партнерства [448, с.15], 

головування Румунії в Раді ЄС мало на меті зміцнення глобального впливу 

[449]. 

Рис.5.17. ВВП країн Східної Європи, млрд. дол. США (2010 р. = 100) 

Джерело: розроблено автором на основі ЮНКТАД [445] 
* тут і після країни Східної Європи згідно з визначенням ООН 
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Як видно з рисунку 5.17 Польща займає лідируючі позиції за рівнем ВВП 

серед країн Східної Європи, які мають членство в ЄС. Те саме не можна 

стверджувати якщо враховувати ВВП на особу (табл. 5.14). 

Таблиця 5.14 

ВВП на особу країн Східної Європи 

Країни 

ВВП на особу, 

дол.США 

 у постійних цінах (2010 = 100) 

% середнього ВВП на 

особу за групою країн 

2000 2005 2010 2018 2004 2010 2018 

Члени ЄС 

Румунія 4896,7 6781,5 8209,9 11536,7 80,3 82,7 94,3 

Болгарія 3955,3 5561,2 6843,3 8650,1 65,9 69,0 70,7 

Чехія* 10465,4 13134,4 13113,5 16636,2 213,3 199,6 190,8 

Угорщина 8526,3 9950,6 12599,5 16661,0 155,6 132,1 136,0 

Польща 10320,8 13228,3 16727,3 20600,1 117,9 127,0 136,2 

Словаччина 10465,4 13134,4 13113,5 16636,2 156,7 168,5 168,4 

Не члени 

ЄС 

Білорусь 2808,6 4164,2 6029,4 6586,3 49,3 60,8 53,8 

Російська 

Федерація 
6491,1 8929,3 10675,0 11729,1 105,8 107,6 95,9 

Молдова 1413,9 1913,1 2273,7 3496,9 22,7 22,9 28,6 

Україна 1818,0 2758,5 2965,1 3110,2 32,7 29,9 25,4 

Загалом 

Av. 6550,3 8443,2 9924,5 12235,6 

 

st.dev 4395,3 5199,3 5739,0 6972,9 

Члени ЄС st.dev  3998,6 4627,8 4923,1 5470,3 

Не члени 

ЄС 
st.dev 2314,2 3132,8 3825,1 3982,0 

Джерело: розраховано автором на основі ООН COMTRADE [445] 

*st.dev- стандартне відхилення, аv.-середнє значення 

 

Тут Польща займає четверте місце після Чехії, Угорщини та 

Словаччини. Більше того, зі збільшенням середнього ВВП на особу в 

обговорюваному регіоні, стандартне відхилення також збільшилось більш ніж 

удвічі (у 1,8 рази для членів ЄС та в 1,6 рази для країн, що не є членами ЄС), 

що підтримує ідею Європи різної швидкості. 

Перейдемо до аналізу двосторонньої торгівлі країн СхП з провідними 

східноєвропейськими економіками В4. Відповідні розрахунки географічної 

структури експорту країнам СхП до країн Вишеградської четвірки 

запропоновано в Таблиці 5.15. 
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Таблиця 5.15 

Експорт з країн Східного періоду до провідних країн Східної Європи 

 Країна-імпортер Загалом 

Угорщина Чехія Словаччина Польща 

2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 

% загального тис. дол. США 

Вірменія 6,7 9,5 32,6 19,6 3,0 2,0 57,7 68,9 4 737 13 907 

Азербайджан 0,0 0,2 98,6 98,4 0,0 0,1 1,3 1,4 718 820 739 851 

Грузія 1,4 3,3 54,7 28,1 7,9 9,6 35,9 59,0 14 720 31 814 

Білорусь 6,2 5,4 8,1 7,1 5,8 4,5 79,9 83,0 1 108 333 1 266 113 

Молдова 11,0 6,2 11,6 19,1 10,0 9,0 67,4 65,7 67 579 155 302 

Україна 22,4 3,1 16,3 16,9 14,8 15,5 46,5 64,5 3 841 796 4 231 863 

Загалом 16,3 3,3 25,1 24,5 11,1 11,3 47,5 60,9 5 755 985 6 438 849 

Джерело: розраховано автором на основі ООН COMTRADE [450] 

 

Польща тут все ще є головним партнером по експорту для більшості 

країн Східного партнерства, і її частка в загальному експорті цих чотирьох 

країн зросла з 47,5% у 2010 році до 60,9% у 2017 році. 

Те саме стосується й імпорту до країн Східного походження з провідних 

східноєвропейських країн-членів ЄС, тоді як географічний розподіл імпорту є 

більш рівномірним, ніж експорту (табл. 5.16). В таблиці 5.17 представлені 

симетричні розрахунки для імпорту до країн СхП з В4. 

Таблиця 5.16 

Імпорт до країн Східного партнерства з провідних країн Східної Європи 

 Країна-експортер Загалом 

Угорщина Чехія Словаччина Польща 

2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 

% загального  тис. дол.США 

Вірменія 25,8 14,9 31,8 32,2 8,9 6,2 33,5 46,8 92 130 110 400 

Азербайджан 14,9 19,4 39,5 44,8 18,7 10,3 26,9 25,4 95 650 218 512 

Грузія 19,2 18,7 38,9 28,7 4,4 5,1 37,5 47,5 148 705 267 860 

Білорусь 9,1 6,5 19,0 11,3 7,0 5,8 64,9 76,4 1 664 752 1 732 908 

Молдова 27,0 26,9 16,3 17,8 8,4 7,5 48,3 47,8 275 060 377 909 

Україна 23,4 19,5 14,4 14,4 8,5 8,7 53,7 57,5 5 193 932 5 822 099 

Загалом 20,2 17,1 16,5 15,4 8,2 8,0 55,1 59,6 7 470 229 8 529 688 

Джерело: розраховано автором на основі ООН COMTRADE [450] 
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Протягом усього періоду спостережень ініціатива ЄС щодо сприяння 

співпраці у своїх східних районах та розроблених інструментів змінює та 

адаптується до нових соціально-економічних та політичних умов як у ЄС, так 

і у країнах Східної Європи. Хоча основні принципи залишалися однаковими: 

безпека та процвітання є ключовими для будь-яких дій чи програмного 

документа.  

Втім, політичний та економічний ландшафт значно змінився. 

Починаючи з 2004 року, коли була започаткована Європейська політика 

сусідства (ЄПС), багато країн зазнали кардинальних економічних змін та 

демократичних революцій, що слугувало підтвердженням їх наміру рухатися 

у напрямку європейських цінностей. Ці процеси стали певним викликом 

стабільному розвитку всього регіону, який історично розміщувався між двома 

центрами економічної сили: Росією та ЄС, який, відповідно, постав перед 

певною дилемою. ЄС відповідно відреагував, стимулюючи укладання угод про 

ЗВТ та угод про асоціацію з обраними країнами, з метою забезпечення їм 

кращих можливостей співпраці і, таким чином, інтеграції до ринку ЄС. 

Очікується, що це матиме різний ефект: підвищення рівня життя в країнах, 

поліпшення виробничих потужностей та якості продукції, збільшення обсягів 

надходжень від зовнішньої торгівлі, розбудова інституцій тощо. Водночас, 

важливо сприяти розвитку економічних зв'язків всередині східного 

партнерства, оскільки міцні кордони є необхідною умовою сильної Європи та 

Євразії. 

Існує велика кількість досліджень, присвячених питанням 

функціонування Східного партнерства та ролям різних країн у відповідних 

процесах. Серед найвизначніших слід зазначити Харламову Г. [451], яка 

розглядала прогрес у демократичних цінностях у Вірменії, Азербайджані, 

Україні, Молдові, Грузії та Білорусі та відповідний розвиток показників ВВП. 

Включивши в аналіз торговельні потоки, а також інші економічні показники, 

вона показала, що СхП має значний позитивний вплив на країни, в той час як 
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вона все ще не врівноважена і не відповідає належним чином конкретним 

потребам країн Східного партнерства [451]. 

Латошек Е. та А. Клос, оцінюючи механізм регулювання в рамках ЄПС 

та Східного партнерства, обговорили місце ініціативи Східного партнерства 

серед інших можливостей співпраці в регіоні, які претендували на заповнення 

прогалин, які, як передбачається, не охоплені інструментом СхП. Зокрема, 

йшлося про ОЧЕС [452]. Садовський Р., у свою чергу, глибоко аналізує 

прогрес у торгівлі між країнами Східного партнерства та ЄС до 2012 року та 

показує, що ЄС став головним торговим партнером для деяких країн. Загалом, 

країни регіону покращили свої позиції у рейтингах ділової активності та рівня 

корупції, що свідчить про те, що ЄПС досягла своїх цілей [453]. 

Санду І. та Г. Драган дійшли висновку, що члени Східного партнерства 

комерційно залежать від єдиного ринку ЄС, частка ЄС-28 у їхній загальній 

торгівлі коливалася від 25,17% до 51,72%. Водночас, вони підтримали ідею 

Харламової Г. щодо асиметрії у відносинах Східного партнерства та ЄС, а 

також про зміни суті Східного партнерства, яка є радше стратегічною 

політикою стабілізації безпеки в регіоні [454]. 

Зважаючи на результати проведеного дослідження вважаємо за доцільне 

розглядати участь України в означених процесах мережевізації глобальної 

економіки та її врядування з позиції потенціалу зміцнення конкурентної 

позиції країни в стратегічному ландшафті регіоналізації за принципом 

стратегічного імперативу. 

Тут і далі під потенціалом пропонуємо розуміти спроможність суб’єкта 

глобальної економіки (країни, інтеграційного, субінтеграційного об’єднання) 

до розвитку економічного співробітництва у часі на засадах гравітаційного 

взаємовпливу. В свою чергу, під потенціалом участі країни в процесах 

мережевізації глобального економічного врядування пропонуємо розуміти 

об’єктивні особливості функціонування країни, які зумовлюють можливість 

приєднання до існуючих або створення альтернативних ним мережевих 

утворень. 
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На рис.5.18 запропоновано розглядати привабливість кожного з 

розглянутих в поточному підрозділі субінтеграційних, інтеграційних утворень 

та МРО для України в координатах запропонованих GE/McKinsey [455] в їх 

стратегічному підході до оцінки привабливості галузей для підприємства. 
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Рис. 5.18. Потенціал посилення конкурентної позиції України в 

стратегічному ландшафті регіоналізації (на основі моделі GE/McKinsey) 

Джерело: авторська розробка 

            ініціатива ЄС,          — одночасне членство/членство, 

             — одночасне фукнціонування 

 

Відповідно до результатів потрапляння (суб)інтеграційного об'єднання 

до певного квадранту вироблено відповідні стратегії поведінки України щодо 

кожного об'єднання. В таблиці 5.17. запропоновано стратегічні пріоритети 

зміцнення потенціалу України в системі мегарегіоналізаії  з позиції 
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глокалізації та участі в ГМСВ у відповідності до виявлених та представлених 

на Рис. 5.18. стратегічних напрямків. 

Таблиця 5.17. 

Стратегічний імператив посилення позицій України в системі 

мегарегіоналізації  з позиції глокалізації та участі в ГМСВ 

  Стратегічні пріоритети Стратегія 

ГУАМ Продовження лобінгу розвитку транспортних коридорів всередині об'єднання 

з метою інтенсифікації розвитку ГЛСВ 

Диверсифікація структури зовнішньої торгівлі з країнами-учасницями 

Лідера 

ОЧЕС 

 

Укладання ПТУ та РТУ з країнами-учасницями об’єднання (н.Туреччина) 

Розвиток е-commerce 

Розвиток інноваційної Блакитної економіки 

Участь в посиленні співробітництва на рівні МСБ 

Створення регіональних кластерів та інкубаторів в сфері ІТ, зеленого 

виробництва, ноу-хау виробництва 

Претендента  

на лідерство 

В4 

 

Розвиток співробітництва в сфері виробництва сільськогосподарської 

продукції 

Розвиток співробітництва в сфері безпекових питань (н. інтернет-безпеки, 

боротьби з шахрайством) 

Реалізація Go Highway 

Розвиток річкового сполучення 

Розвиток цифрової економіки 
(в т.ч. як потенціально цікаві та важливі сфери для розвитку співробітництва з 

Китаєм) 

Послідовника 

ЄС 

 

Продовження реформ та апроксимація законодавства передбачені ПВ ЗВТ  

Посилення співпраці з Балканами (з точки зору перспектив балканізації 

євроінтеграції) та Балтикою 

Розгляд можливості укладання угод щодо ПТУ та РТУ з балканськими 

країнами 

Комутантна 

СхП 

 

Диверсифікація структури зовнішньої торгівлі з країнами-учасницями 

Безпекові питання (особливо беручи до уваги політичну ситуацію в Білорусії 

та Азербайджані) 

Розвиток співпраці в сфері виробництва сільськогосподарської продукції, 

легкої промисловості, розвитку інфраструктурних проектів, ІТ, кібер-безпеки 

Лідера 

ШОС 

 

Використання потенціалу укладених РТУ з країнами-учасницями ШОС 

(Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан) для подальшої економічної 

інтеграції з регіоном 

Експлерентна 

ПП 

 

Розгляд можливості укладання ПТУ та РТУ з країнами-учасницями 

субрегіонального утворення з метою розвитку співробітництва на осі СхП-

Україна-Південне Партнерство як доповнення євроінтеграції та становлення 

нового регіону  

Експлерентна 

Джерело: авторська розробка 

Реалізація відповідних стратегічних імперативів дозволить зміцнити 

потенціал участі України в сучасних процесах мережевізації глобальної 

економіки  та її врядування. З метою зміцнення відповідного потенціалу 

України пропонуємо прийняти за основу наступні стратегічні орієнтири та 

внести відповідні пропозиції щодо основних Стратегічних документів країни 

(Рис. 5.19). 
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Рис. 5.19. Стратегічні орієнтири участі України в процесах глобальної 

економічної мережевізації 

Джерело: авторська розробка з використанням [456;457]  
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глобальної економіки є: розвиток транспортної та телекомунікаційної 

інфраструктури, в тому числі модернізація та розбудова морського та 

річкового портового господарства, розвиток альтернативних шляхів 

транспортування; інтеграція зусиль у напрямку розвитку приморських 

територій та співробітництва в економічній сфері; розвиток інтелектуального 

капіталу, в тому числі за рахунок інтеграції системи освіти через здійснення 

спільних проектів в приморських регіонах, провадження тренінгів, обміну 

досвідом, стимулювання співпраці молоді; провадження інноваційних 

проектів, в тому числі спрямованих на енергозбереження; співробітництво в 

сфері культури, туризму (в т.ч. сільського, еко-туризму, зеленого, 

культурного, історичного, бізнес-туризму, тощо), захисту навколишнього 

середовища; стимулювання підприємництва та налагоджування бізнес-

зв’язків між представниками приморських регіонів різних країн-учасниць 

субрегіональних угруповань; інтеграція зусиль у напрямі розвитку сільських 

територій та співробітництва в агросфері.  

Варто приділяти увагу і розвитку інтеграції на рівні українських 

регіонів. Наприклад, важливим є ініціювання проведення консультацій з 

представниками бізнесу щодо можливих напрямів диверсифікації зовнішньої 

торгівлі товарами та послугами; розробка системної концепції представлення 

економічного потенціалу областей України в структурах ЄС та на 

різноманітних Інтернет-порталах; вжиття заходів щодо стимулювання 

розвитку малого та середнього бізнесу, в тому числі за рахунок використання 

переказів мігрантів та розвитку співробітництва в Чорноморському регіоні; 

активізація роботи щодо залучення підприємств регіонів до програм 

економічного співробітництва, що фінансуються за рахунок іноземних 

донорів, стимулювання транскордонного співробітництва в реальному 

секторі, проведення просвітницьких компаній з цього приводу;  концентрація 

зусиль в напряму боротьби з неефективною роботою органів влади в частині 

реалізації заходів передбачених стратегіями розвитку країни. 
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Також не втрачають актуальності необхідність виведення діяльності 

підприємств сфери туризму, сільського господарства, ІТ і т.д. з тіні; створення 

сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності підприємств сфери 

послуг та промисловості; оновлення інфраструктури для здійснення 

підприємницької діяльності, інвестування в промислове переоснащення 

виробництва, ремонт мереж загального призначення (водопроводи, газ і т.д.); 

запровадження екологічно доцільних практик ведення бізнесу; посилення 

просвітницької діяльності щодо міжнародних угод за участю України та ролі 

всіх суб‘єктів економічної діяльності, НГО та органів влади в її імплементації. 

Реалізація співробітництва України з країнами-учасницями 

субрегіональних утворень в кожному з напрямів економічного 

співробітництва уможливлює розвиток кластерів на території України, що 

може розглядатись як глибший ступінь інтеграції та синергії в межах 

субрегіонів, механізм розвитку периферійних території регіону, підвищення їх 

національної та міжнародної конкурентоспроможності. Серед основних 

рекомендацій щодо розвитку «точок синергії» України та країн-учасниць 

субрегіональних утворень — більш широке інформування щодо можливостей 

транскордонного співробітництва за допомогою ресурсів Інтернет ОДА та 

місцевих органів влади; передбачення в обласних бюджетах додаткових 

джерел фінансування за рахунок міжнародної технічної допомоги; 

вдосконалення системи індикаторів виконання стратегій розвитку областей з 

позиції урахування їх прикордонного розташування та використання 

потенціалу транскордонного співробітництва; перегляд системи стратегічних 

та операційних цілей областей з метою включення до кожного блоку 

операційної цілі, спрямованої на поглиблення міжнародної, в тому числі 

транскордонної складової, розвиток єврорегіонів на території областей 

України тощо. 

З огляду на вищевикладене участь України в означених глобальних 

економічних процесах має реалізовуватись за гравітаційною моделлю 

співпраці з економічними центрами світу, яка в цьому випадку виступає в 
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якості реалізації асиметричної інтеграції. Одним із шляхів такої співпраці 

виступає співробітництво з субрегіональними (інтеграційними) утвореннями. 

Показано, що відповідна покрокова інтеграція України в межах мережевих 

режимів глобального економічного врядування має здійснюватися шляхом 

руху від глокального до глобального. 

 

5.4. Посилення потенціалу долучення субрегіональних утворень до 

мережевих режимів глобального економічного врядування 

 

Аналізуючи динаміку залученості розглянутих субрегіональних 

об’єднань в ГМСВ, розглянемо рівень залученості країн-учасниць до 

глобальних виробничих мереж. Додатково включимо в аналіз країни 

Південного партнерства, як другого напряму в Європейському інструменті 

сусідства ЄС. 

Загалом, було визначено, що країни Вишеградської четвірки (В4) 

продемонстрували високий рівень прогресу в інтеграції до глобальних мереж 

створення вартості після розпаду Радянського союзу. Відповідний ефект було 

досягнуто як за рахунок більш інтенсивного імпортування сировини для 

потреб власного виробництва готової продукції, так і за рахунок розширення 

експорту доданої вартості для наступних етапів виробництва в інших країнах. 

Втім, спостерігалися певні галузеві відмінності всередині об’єднання: так 

Чехія, Словаччина та Угорщина, є більш інтегрованими до ГМСВ, водночас, 

ці країни є прикладом експорту більш високотехнологічної продукції, тоді як 

Польща сконцентрована на більш технологічно простих виробництвах [458]. 

На рисунку 5.20 запропоновано до уваги відповідні графіки. Лінії на них 

відображають усереднені значення рівня залученості до ГМСВ як відсотка від 

загального експорту по субрегіональному об’єднанні в певному році. Україна 

винесена в окрему лінію.  
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Рис. 5.20 Еволюція участі субрегіональних утворень в ГМСВ  

в 2006-2018 рр. 

Джерело: розраховано та побудовано автором за ЮНКТАД-EORA [198] 
*середні річні значення по блоках країн 

 

Перше, що видно з графіків, — це певна подібність в термінах 

досліджуваних показників по субрегіональних об’єднаннях, які складаються 



366 

із не-членів ЄС, та відставання від країн Вишеградської четвірки (В4). Також 

наочним є відносний прогрес України, яка починаючи з 2013 року навіть 

перевищила відповідні показники по В4 з огляду на пряму залученість до 

ГМСВ. 

Вищезазначене дає нам можливість припустити, що існує вірогідність 

однакових причинно-наслідкових зв’язків від функціонування в ГМСВ для 

різних субрегіональних об’єднань. Це, в результаті, може означати можливість 

до інтеграції цих об’єднань в межах більших мегарегіональних утворень. 

Задля того, щоб відхилити чи прийняти цю гіпотезу, розглянемо вплив 

участі в субрегіональних об’єднаннях на участь в ГМСВ. В якості даних було 

обрано відповідні показники по країнам-учасницям В4, СхП, Південного 

партнерства, ОЧЕС, кандидатам до ЄС та ШОС, як іншого полюсу інтеграції. 

В Таблиці 5.18 представлено результати відповідного моделювання за 

допомогою МНК, в якості залежної змінної використано натуральний 

логарифм від участі в ГМСВ. 

Таблиця 5.18 

Вплив участі в субрегіональних об’єднаннях на розвиток ГМСВ – 

гравітаційна модель 

 Коефіцієнти 

lngdppart 0.713*** 

lngdporigin -0.011 

lndistwces -0.00692 

fdinetinflofgdppartner 0.00429 

manvapartner 0.0579*** 

tarrifintermpartner -0.0813*** 

fdinetinflofgdporigin -0.0134*** 

manvaorigin 0.0147*** 

tarrifintermorigin 0.0117 

contig 0.311*** 

comlang_off -0.117 

comlang_ethno -0.168 

colony -0.28 

comcol 0.268** 

curcol 0 

col45 1.167*** 

smctry -0.1 
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(продовження таблиці 5.18) 

pair 0.00121*** 

year -0.00149 

scopartner -0.740*** 

eappartner -0.880*** 

obsecpartner 0.203** 

v4partner 0.532*** 

southppartner -0.677*** 

eucandpartner 0.127 

Constant 7.592 

Observations 10,821 

R-squared 0.269 

Джерело: оцінки автора на основі даних WDI, ЮНКТАД-EORA, CEPII за допомогою 

STATA 10 [205;198;431] 

 

Економічна інтерпретація отриманих результатів дозволяє 

констатувати, що факт участі в В4 та ОЧЕС сприяє зростанню участі в ГМСВ 

(на 0,5 та 0,2 в.п.), участь в ШОС, СхП та Південному партнерстві— навпаки, 

зменшенню (на 0,7, 0,9 та 0,7 в.п.) 

З метою якісної інтерпретації отриманих результатів проаналізуємо, 

згідно з якими чинниками пересуваються потоки доданої вартості між 

учасниками певного субрегіонального об'єднання та іншими визначеними 

країнами (Таблиця 5.19). 

Таблиця 5.19 

Вплив факторів участі на двосторонні потоки доданої вартості 

субрегіональних об’єднань з іншими країнами- гравітаційна модель 

 

Кандидати 
до ЄС ШОС СхП ОЧЕС В4 

Південне 
партнерство 

lngdppart 0.727*** 0.720*** 0.754*** 0.757*** 0.737*** 0.685*** 

lngdporigin -0.141** -0.149*** 0.221*** 0.0703* -0.00095 0.0472 

lndistwces -0.518*** 0.0934 -0.0821 -0.0271 -0.121 0.158* 

fdinetinflofgdppartner 0.00762 0.00293 -0.0116 0.0145** 0.0277** -0.0016 

manvapartner 0.0674*** 0.0641*** 0.0253** 0.0473*** 0.0668*** 0.0634*** 

tarrifintermpartner -0.0994*** -0.0838*** -0.0723*** -0.0781*** -0.0973*** -0.0588** 

fdinetinflofgdporigin 0.0409*** 0.000636 -0.00346 0.00166 -0.0188*** -0.0107 

manvaorigin 0.156*** 0.0522*** -0.0376*** 0.0125 -0.0659* 0.0160** 

tarrifintermorigin 0.0244 0.141*** -0.106* -0.0231 -0.0311 -0.0232* 

contig 0.379 0.245 -0.0587 0.304* 0.22 0.423 

comlang_off -1.001* 0.345 -0.0714 -0.459 0 -0.19 

comlang_ethno -0.849** -0.311 0.606 0.00453 -0.697 -0.608** 

colony 0.0373 1.545* 0.462 -0.345 0.676 -0.714 
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 (продовження таблиці 5.19)  

comcol 0 0.293 0.417* 0.617*** 0 -0.128 

col45 0 -0.997 1.456* 1.026*** 0 0 

smctry 0.496 -1.929*** -0.367 -0.388 -0.067 1.505 

pair 0.00146*** 0.00149*** 0.000283 0.00116*** 0.00137*** 0.000922*** 

year 0.0607*** -0.0261 0.0892*** 0.0651*** -0.0438 -0.0135 

scopartner 0.840** -0.810*** -1.541*** -0.478** -0.237 -1.020*** 

eappartner 0.0571 -0.946*** -1.296*** -0.781*** -0.536 -1.124*** 

obsecpartner 0.392 0.000752 -0.271 0.353** 0.24 0.202 

v4partner 0.928*** 0.327 0.466 0.778*** 0.186 0.3 

southppartner 0.208 -0.821*** -1.209*** -0.546** -0.534 -0.226 

eucandpartner 0.764** -0.0431 -0.418 0.476* 0.206 -0.227 

Constant -116.7*** 55.89 -172.7*** -126.7*** 94.60* 30.57 

Observations 1,860 2,479 1,832 3,692 1,240 2,480 

R-squared 0.322 0.307 0.316 0.278 0.256 0.27 

Джерело: оцінки автора на основі даних WDI, ЮНКТАД-EORA, CEPII за допомогою 

STATA 10[205;198;431] 

Примітка: розрахунок на основі методу найменших квадратів, матриця 

коефіцієнтів при незалежних змінних 

 

Як бачимо, факт того, що країна спрямовує додану вартість до учасників 

того ж субрегіонального об'єднання (виділено жовтим), має позитивний 

статистично значимий вплив на зростання цих потоків лише у випадку країн-

кандидатів до ЄС та країн ОЧЕС. Більше того, ці дві групи країн мають також 

позитивний вплив від відносин в цій сфері з країнами Вишеградської четвірки. 

Відповідне спостереження має практичну цінність для побудови виграшних 

стратегій щодо економічної неоінтеграції України в межах більш складних 

утворень з високим ступенем інтеграції.  

Варто також зауважити, що факт відносин з країнами Південного 

партнерства та Східного партнерства має негативний вплив на двосторонні 

потоки доданої вартості майже по всім субрегіональним об’єднанням. 

Відповідно інтеграція в цьому напрямі не може розглядатися в якості 

пріоритетної опції. Те саме вірно і для ШОС. Водночас, і в межах моделювання 

для цих субрегіонів, факт відносин з членами інших субрегіональних 

об’єднань та утворень теж має негативний вплив на рух доданої вартості. 

Реалізуємо відповідне моделювання в межах кожного субрегіону 

виключно (Таблиця 5.20). 
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Таблиця 5.20 

Вплив факторів участі на двосторонні потоки доданої вартості  

в межах субрегіонів- гравітаційні модель 

 

Кандидати 

до ЄС ШОС СхП ОЧЕС В4 

Південне 

партнерство 

lngdppart 1.530** 0.898*** 1.37*** 1.073*** 0.477 0.223 

lngdporigin 1.956*** -0.144* 0.297** 0.142** 0.00371 -0.3 

lndistwces -2.231*** 0.109 -0.121 -0.220*** -0.102 0.199 

fdinetinflofgdpp
artner -0.0348 0.153*** 

0.131**
* 0.0338* 0.014 -0.115** 

manvapartner -0.252** 0.0391 -0.0105 -0.00368 0.152 0.0209 

tarrifintermpartn

er -0.112 -0.110** 

-

0.45*** -0.137*** 1.599 0.0105 

Fdinetinflofgdp 

origin -0.011 -0.0426 0.0713* 0.0466** -0.0537** -0.0188 

manvaorigin -0.395*** 0.0498** -0.0185 -0.0258 -0.1 -0.0274* 

tarrifintermorigi

n -0.0213 0.184*** -0.131 -0.0468 0 -0.0266 

contig -0.211 -0.0201 0.126 0.199 -0.0397 -0.0403 

comlang_off -1.823*** -0.594 0 -0.197 0 -0.837** 

comlang_ethno 0 0 0 -0.0565 0.203 -0.266 

colony -1.162 1.187** 0 -0.324 0 0 

comcol 0 1.267** 0.159 -0.115 0 0.613 

smctry 3.015*** -2.030** -0.481 -0.687 -0.113 1.365 

pair 0.00127 0.00114 0.00028 0.000886*** 0.00083 -0.000951 

year -0.117 -0.0648 0.105* 0.0323 0.0342 -0.079 

Constant 251.4* 131.8 -208.9* -59.98 -63.9 167.6 

Observations 234 536 319 1,287 176 512 

R-squared 0.284 0.402 0.407 0.337 0.068 0.09 

Джерело: оцінки автора на основі даних WDI, ЮНКТАД-EORA, CEPII за допомогою 

STATA 10[205;198;431] 

Примітки: матриця коефіцієнтів при незалежних змінних; Curcol, col45 не 

використовуються 
 

Порівнюючи результати таблиць 5.19 та 5.20, зважаючи на те, що: 

- у випадку Кандидатів до ЄС, ШОС, СхП, ОЧЕС коефіцієнт при змінній 

«логарифм натуральний ВВП партнера» (lngdppart), є вищім при моделюванні 

в межах субрегіонального об'єднання, аніж у випадку моделювання з іншими 

країнами, а коефіцієнт детермінації є відповідно вищим; 

- для В4 та Південного партнерства ситуація є протилежною,— 

можна зробити висновок щодо більшої закритості/меншої 

інтегрованості до більш широких країн-кандидатів до ЄС, країн ШОС, СхП та 

ОЧЕС станом на кінець 2018 р.  
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За аналогією з таблицею 5.9. збагатимо наше розуміння причин участі 

країн, що входять до субрегіональних об’єднань та утворень, в глобальних 

мережах створення вартості дослідженням місця інфраструктурних чинників 

руху доданої вартості (Таблиця 5.21)  

Таблиця 5.21 

Причини участі субрегіонів в ГМСВ- тестування інфраструктурних 

чинників 

 Загалом В4 ОЧЕС 

Кандидати  

до ЄС 

ПІІ,%ВВП -253,099 -247,084 -504,304 138,67 

Частка доданої вартості 
промисловості,% ВВП 1.791e+06** 2.909e+06 295,567 -687,776 

Валове нагромадження 

основного капіталу (%ВВП) 1.646e+06* 2.194e+06 762,896 -680,785 

Частка високотехнологічного 
експорту 3.601e+06*** -315,057 3.604e+06*** -865,151 

Кількість населення 0.680*** 0.880 1.374*** 0.830*** 

Розвиненість логістичної  
сфери (1-5) 2.022e+07 1.317e+07 -240,869 6.594e+06 

Кількість процедур  

з започаткування бізнесу 924,513 -1.821e+06 -1.100e+06 -104,685 

Частка працівників  
з середньою освітою,  
% від загальної кількості  

ек.активних 2.793e+06*** -3.053e+06 1.231e+06** 216,527 

Країна 21,268 -1.346e+06 -737,129** 180,885 

рік 1.605e+06 1.660e+06 -631,531 487,585 

Constant -3.537e+09 -3.162e+09 1.169e+09 -9.911e+08 

Observations 77 20 33 19 

R-squared 0.716 0.941 0.976 0.990 

Джерело: оцінки автора на основі даних WDI, ЮНКТАД-EORA, CEPII за допомогою 

STATA 10[205;198;431] 
Примітка: розрахунок на основі методу найменших квадратів, матриця коефіцієнтів при незалежних 

змінних;  СхП та Південне партнерство виключено з розгляду за недостатністю кількості спостережень 

 

Через те, що кількість спостережень по нових показниках загалом є 

невисокою, то тут недоречно використовувати специфікації моделей відмінні 

від тих, що побудовані на основі МНК.  

На відміну від результатів по МРУ/О, фактор логістичної розвиненості 

тут не має статистично значимого впливу на рівень залученості країни-

учасниці субрегіонального об’єднання до ГМСВ. Більший позитивний вплив 

мають такі змінні, як: розмір споживчого ринку, апроксимований за 
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допомогою кількості населення, частка високотехнологічного експорту, 

частка промисловості в ВВП та валове нагромадження основного капіталу.  

Втім, якщо провести відповідне моделювання для прямих потоків 

доданої вартості країн субрегіональних об’єднань, то тут логістичний чинник 

має значимий позитивний вплив, особливо це видно у випадку з ОЧЕС 

(Таблиця 5.22). 

Таблиця 5.22 

Причини участі субрегіонів в прямих потоках доданої вартості в межах 

ГМСВ - тестування інфраструктурних чинників 

 Загалом В4 ОЧЕС 
Кандидати  
до ЄС 

ПІІ,%ВВП 108,691 12,27 -106,976 145,675 

Частка доданої вартості 
промисловості,% ВВП 1.554e+06*** 330,647 263,149 -341,012 

Валове нагромадження 
основного капіталу (%ВВП) 282,668 -656,104 153,698 -171,278 

Частка високотехнологічного 
експорту 1.359e+06*** -619,334 247,746 -473,674 

Кількість населення 0.0652 -0.575 0.174*** 0.387** 

Розвиненість логістичної  
сфери (1-5) 1.799e+07*** 4.564e+06 7.434e+06*** 6.052e+06 

Кількість процедур  
з започаткування бізнесу 33,799 -1.829e+06 360,035 120,688 

Частка працівників  
з середньою освітою,  

% від загальної кількості  
ек.активних 486,196* -3.156e+06 -39,77 135,732 

Країна 106,622 -887,501 225,923*** 121,134 

рік 344,421 -42,043 409,416 381,116 

Constant -8.006e+08 3.849e+08 -8.496e+08* -7.869e+08 

     

Observations 77 20 33 19 

R-squared 0.775 0.941 0.964 0.982 

Джерело: оцінки автора на основі даних WDI, ЮНКТАД-EORA, CEPII за допомогою 

STATA 10 [205;198;431] 
Примітка: розрахунок на основі методу найменших квадратів, матриця коефіцієнтів при незалежних 

змінних;  СхП та Південне партнерство виключено з розгляду за недостатністю кількості спостережень 

В таблиці 5.23 представлено результати однофакторного МНК для 

оцінки впливу участі в ГМСВ на відповідні макроекономічні та соціальні 

показники розвитку економік країн-учасниць МРУ/О. В таблиці 

систематизовано тільки статистично значимі коефіцієнти (майже всі вони 

мають значення p-value=0). 
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Таблиця 5.23 

Моделювання наслідків участі суберегіонів в ГМСВ– матриця 

коефіцієнтів при незалежній змінній GVC 

 ЗАГАЛОМ 

Кандидати 

до ЄС 

Південне 

партнерство ОЧЕС В4 СхП 

Місце економіки в світі       

Зростання частки експорту 

товарів та послуг 1.16e-10 1.44e-10 6.47e-11 1.09e-10 1.03e-10 9.56e-11 

Частка ВВП (% світового 

ВВП) 1.28e-10 2.20e-10  4.54e-11  1.11e-10 8.95e-11 5.01e-11 

Темпи зростання ВВП  

(низька предикативна сила 

моделей) 4.76e-09  4.44e-08     

Економічний розвиток       

Експорт товарів та послуг 2523.762 3146.597 1467.405 2383.65 2449.151 2487.788 

Валове нагромадження  

основного капіталу 

(дол.США,  

в поточних цінах) 4571.412 3856.963  989.0015 1831.953 1329.744  841.9729 

ВНД на особу  

(дол.США, в поточних 

цінах) 10659.58 13522.65  3620.853 8403.476 6198.701 4564.205 

ВНД, темпи росту % дпр 

 (низька предикативна 

сила моделей) 5.07e-09 4.27e-08     

Частка 

високотехнологічного 
експорту в загальному 

експорті, %  

(найвищій Rsq для БРІКС,  

ШОС, ВРЕП) 3.16e-0 -1.18e-07 3.25e-07 2.53e-08 -9.19e-08 1.53e-07 

РЕОК (2010=100) 

(низька предикативна сила 

моделей) 1.20e-08     -6.30e-07 

Соціальний розвиток       

Рівень безробіття, % від 
загального 

робочої сили  

(низька предикативна сила 

моделей, найвищій Rsq 

для В4 та кандидатів до ес, 

потім для СхП) -2.81e-07 -1.07e-07  -2.35e-08 -3.72e-08 -6.51e-07 -1.41e-08 

Коефіцієнт бідності  

(% населення, менше ні 

5,5 дол.США на день)   -9.47e-07 -1.15e-07  -9.64e-07 

Індекс розвитку 

людського капіталу 

(від 1 до 5) 

(загалом позитивний 

вплив)    5.37e-10     

Джерело: оцінки автора на основі даних WDI, ЮНКТАД-EORA, CEPII за допомогою 

STATA 10[205;198;431] 
Примітка: розрахунок на основі методу найменших квадратів  

Відповідно до результатів таблиці маємо позитивний вплив від участі в 

ГМСВ на темпи зростання частки експорту, частки ВВП, обсяг експорту 
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товарів та послуг, накопичення капіталу, національного доходу на особу, 

частки високотехнологічного експорту, зменшення рівня безробіття, 

підвищення індексу людського капіталу та скорочення рівня бідності. 

В таблиці 5.23 виділено сірими найбільші та найменші коефіцієнти при 

незалежній змінній. Як бачимо, країни кандидати до ЄС характеризується 

найвищим позитивним ефектом від участі в ГМСВ. Також тут спостерігається 

позитивний вплив на скорочення рівня безробіття. Країни Південного 

партнерства навпроти є вираженими аутсайдерами. Країни СхП знаходяться 

ближче до останніх в термінах значимості впливу від участі в ГМСВ на 

основні показники розвитку. З огляду на зазначене перейдемо до аналізу місця 

України, як учасниці СхП та ОЧЕС в потоках доданої вартості (ГУАМ не 

розглядаємо через те, що всі учасниці ГУАМ входять до СхП). Загалом 

географічний розподіл потоків доданої вартості з України до країн, які потім 

використовують цю додану вартість у виробництві свого експорту (ліва 

частина), та з країнами, які імпортують до України вироблену додану вартість, 

яка потім використовується нею у виробництві експорту (права частина), 

представлено на Рисунку 5.21. 

Рис. 5.21. Географічний розподіл зв’язків України в ГМСВ з найбільшими 

партнерами в 1990-2019 рр. *ліва частина потоки ДВ до України, права—з України 

Джерело: побудовано автором за розрахунками на основі ЮНКТАД-EORA[205;198;431] 

 

Як видно, на Європу, країни СНД та Азію припадають найбільші частки руху 

доданої вартості, можна очікувати, що ШОС, Кандидати до ЄС, В4, частково ОЧЕС, 
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матимуть більш суттєвий вплив на рух доданої вартості виробленої в Україні. Так, 

в наступній таблиці 5.24 представлено результати відповідного моделювання 

двосторонніх потоків доданої вартості, де країною виробником цієї доданої вартості 

є Україна. 

Таблиця 5.24 

Моделювання причин участі України в ГМСВ з субрегіональними 

утвореннями за допомогою гравітаційних моделей 

  gvc gvc lnva lnva lnva 

gdppartner -0.00208 -0.00243 
   

gdporigin -0.28 -0.278 
   

distwces 0.00332* 0.0032 
   

lngdppart   0.773*** 0.757*** 0.759*** 

lngdporigin   -6.570*** -9.486*** -9.378*** 

lndistwces   -0.369 -0.253 -0.161 

fdinetinflofgdppartner -0.0701 -0.0839 0.0223 0.032 0.0298 

manvapartner 0.0704 0.102 0.0450* 0.0539** 0.0608** 

tarrifintermpartner -1.153** -1.059 -0.114** -0.154*** -0.0997* 

fdinetinflofgdporigin 1.094 1.06 0.609*** 0.578*** 0.576*** 

manvaorigin -0.836 -0.759 -0.567*** -0.769*** -0.753*** 

tarrifintermorigin 2.098 2.007 0.0732 -0.0119 -0.0327 

contig -1.216 -2.375 0.292 0.0719 -1.021* 

colony 40.97*** 41.77** 0.785 0.935 2.686** 

comcol -4.404 -6.261 -0.361 -0.314 0.137 

smctry 5.99 7.26 -2.250*** -2.135** -1.13 

pair -0.00299 -0.0181 
 0.0307** 0.0370** 

year -0.483 -0.425 
 -0.205** -0.191* 

eucandidates   1.462 
  -0.806 

sco_partn   2.215 
  -1.482 

eap_partn   3.434   -0.744 

obsec_partn   -1.459 
  -0.567 

v4_partn   2.216 
  0.387 

southpartn   -1.476 
  -1.698* 

Constant 1,014 897.4 31.67*** 459.6** 431.1** 

Observations 310 310 310 310 310 

R-squared 0.082 0.085 0.451 0.466 0.486 

Джерело: оцінки автора на основі даних WDI, ЮНКТАД-EORA, CEPII за допомогою 

STATA 10 [205;198;431] 
Примітка: розрахунок на основі методу найменших квадратів, матриця коефіцієнтів при незалежних 

змінних; comlang_off comlang_ethno curcol прибрано з регресій через мультиколінеарність 
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Загалом можна побачити вищу предикативну силу моделей у випадку 

моделювання за допомогою гравітаційних рівнянь (три останні стовпчики 

таблиці), а також позитивний вплив від специфіки двосторонніх відносин 

(змінна pair) на зростання трансферу доданої вартості. Факт того, що країна-

партнер є членом якогось з субрегіональних об’єднань не має статистично 

значимого впливу на залежну змінну, за винятком негативного зв’язку у 

випадку країн Південного партнерства.  

В наступній таблиці 5.25 розглянемо результати моделювання потоків 

доданої вартості з України окремо по різним субрегіонам.  

Таблиця 5.25 

Моделювання причин участі України в ГМСВ по окремим 

субрегіональним утвореннями за допомогою гравітаційних моделей 

(залежна змінна — lnva) 

 

Кандидати 

до ЄС ШОС СхП ОЧЕС В4 

Південне 

партнерство 

lngdppart 0.42 0.733* -1.799 0.957*** 14.12* 0.552 

lngdporigin -3.508 -14.71* -24.95*** -16.87*** -20.59** -4.056 

lndistwces 13.2 -1.441 21.91 0.0823 1,630* -0.743 

fdinetinflofgdppartner 0.1 0.0985 0.0791 0.0396 0.000198 -0.0214 

manvapartner 0.309 0.077 0.105 0.098 0.32 0.0559 

tarrifintermpartner 0.0437 0.105 -0.488 -0.236* -8.709*** -0.108 

fdinetinflofgdporigin 0.729** 0.225 0.445* 0.673*** 0.556* 0.533** 

manvaorigin -0.403 -1.009** -1.097*** -1.002*** 0.699 -0.629** 

tarrifintermorigin 0.415 -0.242 -1.129* -0.736 0.32 0.664 

contig 0 0.835 16.7 -0.81 325.9* 0 

colony 0 0 0 1.764 0 0 

comcol 0 1.16 9.985 -0.259 0 0 

smctry 0 0 -26.4 -0.461 0 0 

pair 0.106* -0.117 1.894 0.0195 4.489* 0.0633 

year 0.065 -0.498 -0.713*** -0.429*** 0.091 0.0557 

Constant -217.9 1,091* 1,395** 947.4*** -11,761* -89.89 

Observations 48 67 54 108 44 64 

R-squared 0.593 0.485 0.706 0.662 0.538 0.47 

Джерело: оцінки автора на основі даних WDI, ЮНКТАД-EORA, CEPII за допомогою 

STATA 10 [205;198;431] 
Примітка: розрахунок на основі методу найменших квадратів, матриця коефіцієнтів при 

незалежних змінних; comlang_off comlang_ethno curcol col45викинуто з регресій через мультиколінеарність 

або відсутність відповідних спільних рис між країнами (відповідні показники приймають нульове значення) 

 

Згідно з отриманими результатами бачимо, що Україна може бути 

зацікавлена в трансфері своєї доданої вартості до таких інтеграційних 
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об’єднань, як, передусім: В4 та ШОС, ОЧЕС (ВВП країн-учасниць має 

позитивний вплив на зростання такого трансферу), водночас менший 

коефіцієнт при lngdporigin у випадку ШОС може означати, що при зростанні 

ВВП України це матиме менш руйнівний вплив на експорт доданої вартості, 

які потім використовується в виробництві експорту країнами ШОС. 

Це може бути пов’язано із різницею в структурі експортованої доданої 

вартості. Наприклад, при домінуванні в експорті України сировини та 

продукції з низьким ступенем обробки, з підвищенням рівня економічного 

розвитку країни, ця частка може скорочуватись, в тому числі і для країн ШОС, 

а країни ШОС можуть в принципі використовувати більш прості компоненти 

та не сильно реагувати на такі зміни. Водночас, у випадку з країнами 

Вишеградської четвірки, які експортують більш технологічну продукцію, і 

Україна тут в більш програшній ситуації, то зміна її структури експорту 

внаслідок економічного розвитку суттєво вплине на скорочення експорту 

доданої вартості, яка потім використовується В4. 

Виявлені в результаті аналізу глокальні взаємовпливи в межах ГМСВ 

можуть бути систематизовані в наступній Таблиці 5.26. 

Таблиця 5.26 

Матриця глокальних взаємовпливів в межах ГМСВ 

 Глокальний та глобальний актор Україна 

ШОС Кандидати до ЄС В4 СхП ПП ОЧЕС 

Г
л

о
к

а
л

ь
н

и
й

 

т
а

 г
л

о
б

а
л

ь
н

и
й

 

а
к

т
о

р
 

ШОС -1/-1 +1/-1 0/0 -1/-1 -1/-1 0/-1 0/0 

Кандидати 

до ЄС 

-1/+1 +1/+1 +1/0 0/0 0/0 0/+1 0/+1 

В4 0/0 0/+1 0/0 0/0 0/0 0/+1 0/+1 

СхП -1/-1 0/0 0/0 -1/-1 -1/-1 0/-1 0/0 

ПП -1/-1 0/0 0/0 -1/-1 0/0 0/-1 0/0 

ОЧЕС -1/0 +1/0 +1/0 -1/0 -1/0 +1/+1 0/0 

Україна 0/0 +1/0 +1/0 0/0 0/0 0/0  

Джерело: розроблено автором на основі результатів економіко-математичного  

моделювання 
Примітки: «+1»- позитивний вплив, «-1»- негативний вплив; темно-синім виділено співпраця, в 

межах якої хоча б один прояв має позитивний характер (+1) 

 

Перш за все, наочною є диспропорція в означених процесах, що мають 

потенціал до мережевізації. Найбільш перспективним з точки зору 
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встановлення рівноваги виглядають ОЧЕС, В4, Україна та кандидати до ЄС, 

що узгоджується з попередніми результатами. 

На рисунку 5.22. пропонуємо модель балансування інтеграційних та 

контрінтеграціних тенденцій, в якому визначну роль надаємо Україні, як 

країні яка продемонструвала значний потенціал до отримання лідерства в 

субрегіоні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.22. Система долучення глокальних субрегіональних утворень до 

мережевих режимів глобального економічного врядування 

Джерело: авторська розробка 

Спільні умови: 
Розмір економіки країни-партнера Скорочення митних тарифів Велика частка 

промислової продукції в валовому продукті Наявність спільного колоніального минулого 

ГМСВ базис+ інституційний досвід інтеграції (РТУ, ПТУ, тощо) 

Посилення потенціалу участі України в процесах 

мережевізації 
Тенденція співпрацювати з країнами з відносно меншими розмірами 

економіки  (в межах СхП, ШОС, ОЧЕС, В4) 

Позитивний вплив відкритості економіки України на потоки  VA 

Наслідки 

Балансування інтеграції та контрінтеграції 
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Відповідно до результатів дослідження, наочним є співіснування 

поглиблення інтеграції в межах ініціатив, де лідером виступає ЄС, та 

потенціал контрінтеграції на основі ШОС. Останнє вказує на недостатність 

економічної співпраці в сфері виготовлення продукції, виробничий  процес 

якого розподілений між різними країнами.  Україна в цьому випадку, певною 

мірою, виступає ланкою, яка може бути використана в забезпеченні подоланні 

контрінтеграційних тенденцій саме на осі ЄС-ШОС. 

Результати отримані в поточному розділі співзвучні з основними 

теоретико-практичними тезами, що постульовано в роботі Поручника А.М та 

колективу авторів КНЕУ, щодо необхідності мультивекторного розвитку 

зовнішньоекономічних відносин України [ 459, с.259-275]. 

Отримані результати мають бути спрямовані до: 

Міжнародних організацій, установ та керівних органів інтеграційних 

об’єднань в частині отриманих результатів дослідженні функціонування 

мегарегіональних угод та мереж створення вартості задля перегляду існуючих 

текстів міжнародних угод з метою підвищення ефективності функціонування 

мережевих режимів глобального економічного врядування; формування 

адекватної інституційної відповіді на зміни в процесах глобального 

господарювання на рівні найбільших міжнародних організацій (МВФ, СОТ, 

Світовий банк).  

Верховної Ради України при підготовці нормативно-правових актів в 

частині результатів дослідження впливу передумов створення мега-

регіональних угод та об’єднань у вигляді ПТУ, угод про ЗВТ, спільний ринок, 

тощо на двосторонні потоки доданої вартості, а також у частині аналізу місця 

глобальних мереж створення вартості в установчих, програмних, операційних 

документах та практичному функціонуванні основних мега-регіональних 

об’єднань та угод. 

Кабінету Міністрів України в частині формування ефективної 

економічної політики України та її стратегії участі в процесах мережевізації 

глобального економічного врядування та господарювання, в тому числі: 
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методологічні основи оцінки участі країн в глобальних ланцюгах створення 

вартості, наслідків участі в міжнародних виробничих мережах з позиції 

членства в інтеграційних об’єднаннях для економіки країни; економіко-

математичний апарат аналізу динаміки поширення інтеграційних утворень; 

методика дослідження зміни диспозиції місця економіки в світовому 

господарстві як наслідку участі в глобальних ланцюгах створення вартості; 

результати емпіричної оцінки впливу участі країни в глобальних ланцюгах 

створення вартості на основні соціо-економічні результати функціонування 

національної економіки; оцінка потенціалу України до формування нових 

мережевих форм глобального врядування. 

Торгово-промислової палати України в частині сприяння 

інтернаціоналізації українського бізнесу та його активної мережевої 

інтеграції в глобальну економіку, зокрема: аналітичні обґрунтування та 

емпіричні оцінки трансферу доданої вартості України до таких інтеграційних 

утворень, як: В4 та ОЧЕС, співпраця з країнами кандидатами до ЄС, країн 

Східного та Південного партнерства, ШОС; методологічні підходи до оцінки 

процесів мега-регіоналізації з урахуванням виробничої компоненти. 

Представників бізнес-спільноти  при оцінці впливу укладання угод щодо 

мега-регіональних партнерств та об’єднань на двосторонні потоки доданої 

вартості та формування виграшних стратегій мережевізації бізнесу. 

Наукових та освітніх установ в частині провадження ними основної 

діяльності, зокрема: при формуванні перспективних планів досліджень з 

урахуванням сучасних мережевих аспектів функціонування глобальної 

економіки; при розробці навчальних планів та програм, силабусів дисциплін 

фахового спрямування «міжнародні економічні відносини» за ОКР 

«бакалавр», «магістр», «доктор філософії». 

 

Висновки до розділу 

В поточному розділі було проаналізовано причинно-наслідкові зв’язки 

участі в глобальних мережах створення вартості з позиції макропоказників 
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розвитку національних економік та їх членства в МРУ/О. Використовуючи 

методи графоаналітичного аналізу та економіко-математичного моделювання 

на основі методу найменших квадратів та гравітаційних моделей в 

застосуванні до найбільших МРУ/О та аналізуючи перспективи участі України 

в глобальній економіці змінної геометрії та мегарегіоналізації через участь в 

субрегіональних утвореннях, було отримано наступні висновки: 

Зберігаються мегарегіональні особливості в наслідках участі в ГМСВ. 

Так, по всіх МРУ/О, що розглядаються, без виключення, починаючи з 2013 

року, спостерігається стрімке та суттєве наближення в темпах зміни участі в 

ГМСВ та світовому ВВП. Єдине виключення— 2016 рік для ШОС та БРІКС, 

по яких темпи зростання ВВП зближаються швидше ніж темпи зростання 

участі в ГМСВ. Це свідчить на користь того, що в межах цих угод та об’єднань 

ще присутній запас до розвитку глобальних мереж створення вартості.  

Тоді як більшість темпів зростання часток експорту та ВВП по країнах 

МРУ/О знаходяться в однакових інтервалах, ШОС демонструє дещо ширші 

межі коливання темпів зростання частки експорту, а для ВРЕП темпи 

зростання як часток експорту, так і ВВП загалом знаходяться вище нуля. 

Відповідно, ВРЕП має і більші перспективи до подальшого розширення частки 

в світовому експорті після узгодження та підписання тексту угоди. 

Загалом інтеграція в межах глобальних мереж створення вартості йде 

поряд з уповільненням зростання частки експорту країн в світовому експорті. 

Наразі задля того, щоб стати лідером в нарощувані частки експорту необхідно 

пропорційно більш суттєве нарощування участі в ГМСВ. Досягається певна 

тимчасова сталість в розподілі світового ринку. Передусім, це може свідчити 

на користь того, що споживчі ринки, які уособлюють попит на експортні 

товари, невзмозі змінюватись так само швидко як глобальні ланцюги 

створення вартості, які, навпроти, відображають зміни на стороні пропозиції. 

Знову ШОС являє собою контрприклад загальній тенденції, як об'єднання 

країн, які тільки проходять етап становлення в якості дійсно ринкової 

економіки. 
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Важливо те, що найбільшим є коефіцієнт взаємозв’язку темпів росту 

участі в ГМСВ та в світовому ВВП для таких МРУ/О як БРІКС та, ще 

донедавна запланованого, ТТІП. Ці об'єднання виключно складаються з 

мегарегіональних лідерів та центроїдів глобальної економіки. Це свідчить на 

користь того, що учасники цих об’єднань використовують участь в ГМСВ в 

якості інструменту досягнення світового економічного лідерства.  

При відносному наближенні економік світу, що представлені 

учасниками МРУ/О, в період з 2006 по 2018 рр. вздовж оціночних кривих 

«темпи зростання участі /темпи зростання часток експорту», не 

спостерігається зменшення розриву в термінах економічного розвитку, 

вимірюваного за допомогою частки світового ВВП, в межах обраних 

мегарегіонів. Окремі країни продовжують відігравати роль центроїдів, вже і в 

мегарегіональному вимірі. Одночасно відбувається збільшення 

внутрішньогрупових диспропорцій в економічному розвитку більшості 

МРУ/О. В той час, коли найбідніші та найбагатші країни наростили свої частки 

ВВП, країни з середнім рівнем економічного розвитку, навпаки, зіткнулися з 

відповідним скороченням. З часом більші економіки згруповано відносно 

ближче в термінах темпів зростання досліджуваних показників, таким чином, 

поступово формуючи ядро мегарегіональних утворень. У випадку ВРЕП 

спостерігається відносно більша кучність країн в порівнянні з іншими МРУ/О. 

Тобто ВРЕП є відносно більш гомогенним об’єднанням. Відповідно, це 

дозволяє припустити, що окремі мегарегіони мають більший потенціал до 

подальшого існування, а відповідні принципи, на основі яких вони побудовані, 

мають використовуватись при спробах формування нових регіональних 

об’єднань такого типу. 

Запропоновані в розділі моделі оцінки причин участі МРУ в глобальних 

мережах створення вартості, які враховують історію наявності інтеграційних 

угод, продемонстрували суттєво вищі коефіцієнти детермінації, ніж наприклад 

моделі, що використовувались Світовим банком або ОЕСР при простому 

моделюванні потоків доданої вартості між країнами світу. Це дозволяє нам 
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стверджувати, що винайдена специфікація моделей, які використовувались в 

поточному дослідженні для пояснення цих процесів, є релевантною. Що 

стосується статистично значимих коефіцієнтів при змінних, що описують 

історію регіоналізму в межах МРУ/О, то в більшості випадків вони мають 

від’ємний знак, при інших рівних умовах це означає ефект згортання торгівлі 

(виняток ТТІП з АСЕАН та ШОС з її ПТУ та РТУ та додатними знаками при 

відповідних коефіцієнтах). Згідно з результатами моделі факт наявності 

преференційної або іншої регіональної торговельної угоди означає, що додана 

вартість перетинала кордон все в менших і менших обсягах рік від року.  

Дослідження наслідків від участі в ГМСВ, проведене за трьома 

напрямками змін: місця країн-учасниць МРУ/О в глобальній економіці, в 

економічному розвитку та в соціальному розвитку, — показало що 

нереалізована угода з ТТІП характеризується найвищим позитивним ефектом 

від інтеграції до ГМСВ для розвитку країн-учасниць. Виключення— вплив 

участі на частку високотехнологічного експорту для ТТП поряд із зростанням 

рівня безробіття. Також у випадку ТТП спостерігається позитивний вплив на 

скорочення рівня бідності та зростання індексу розвитку людського капіталу. 

В такій комбінації це може свідчити на користь зростання розшарування 

населення учасниць об’єднання. На відміну від попередніх досліджень, які 

продемонстрували вкрай неоднорідний за напрямком зв'язок між участю в 

ГМСВ та рівнем зайнятості, розвитком робочої сили тощо по окремим 

країнам, поточне дослідження показує доволі зважені та однозначні оцінки. 

Становлення ВРЕП в результаті поширення та розвитку численних 

двосторонніх та багатосторонніх угод поміж учасницями є прикладом 

перспектив розвитку субрегіоналізму. Відповідно, з метою пошуку точок  

дотику в функціонуванні в межах ГМСВ, як додаткового аргументу на користь 

становлення нових мегарегіонів, різних субрегіональних об’єднань, були 

проведені відповідні дослідження для таких інтеграційних утворень, як 

Вишеградська Четвірка, СхП, Південне Партнерство, ОЧЕС та Кандидати до 
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ЄС. ШОС додатково розглядалось при інтерпретації результатів як певний 

приклад для порівняння, а також як можливий полюс мегарегіоналізації.  

Економічна інтерпретація отриманих статистично значимих результатів 

регресій з високими коефіцієнтами детермінації дозволяє констатувати, що 

факт участі в В4 та ОЧЕС сприяє зростанню участі в ГМСВ (на 0,5 та 0,2 в.п.), 

участь в ШОС, СхП та Південному партнерстві— навпаки, веде до її 

зменшення (на 0,7, 0,9 та 0,7 в.п.). Через те, що в якості партнерів було обрано 

всі країни учасниці даних субрегіонів, на відміну від МРУ, зростання ВВП 

країни-виробника доданої вартості, що потім використовується в експорті 

країн-партнерів, має негативний вплив на зростання трансферу цієї доданої 

вартості. Так, країни субрегіональних партнерств радше орієнтовані на більш 

розвинені економіки. Більше того, факт того, що країна спрямовує додану 

вартість до учасників того ж субрегіонального об'єднання, має позитивний 

статистично значимий вплив на зростання цих потоків лише у випадку країн-

кандидатів до ЄС та країн ОЧЕС. Також ці дві групи країн мають позитивний 

вплив від відносин в цій сфері з країнами Вишеградської Четвірки. Відповідне 

спостереження має практичну цінність для побудови виграшних стратегій 

щодо економічної неоінтеграції України в межах більш складних 

інтеграційних утворень. Варто також зауважити, що факт відносин з країнами 

Південного партнерства та Східного партнерства має негативний вплив на 

двосторонні потоки доданої вартості майже по всім субрегіональним 

об’єднанням. Відповідно інтеграція в цьому напрямі не може розглядатися в 

якості пріоритетної опції. Те саме вірно і для ШОС.  

Шляхом порівняння результатів моделювання причин інтеграції до 

ГМСВ за всім переліком учасниць субрегіонів та виключно в межах 

субрегіону, було доведено, що країни-кандидати до ЄС, країни ШОС, СхП, 

ОЧЕС станом на кінець 2018 р. є більш закритими до створення ширших 

інтеграційних утворень. Спостерігаються диспропорції у впливі участі в 

ГМСВ на показники розвитку країн-учасниць субрегіональних утворень. Так, 

країни кандидати до ЄС характеризується найвищим позитивним ефектом від 
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участі в ГМСВ, зокрема, що стосується скорочення рівня безробіття. Країни 

Південного партнерства, навпроти, є вираженими аутсайдерами. Країни СхП 

знаходяться ближче до останніх в термінах значимості впливу від участі в 

ГМСВ на основні показники розвитку. 

Україна, як мала відкрита економіка, вимушена функціонувати в 

наперед заданому глобальному економічному середовищі без будь-яких 

істотних можливостей здійснення впливу на позиціонування світових 

економічних сил. В такій ситуації на передній план виходить необхідність 

«маневрування» поміж світовими центрами економічної сили, балансування 

економічних інтересів, що пов’язанні з відповідною співпрацею з кожним з 

них, та формування регіональних об’єднань або участь в них, що могло би 

слугувати запорукою диференціації зовнішньоекономічних зв’язків. 

Відповідно, визначаючи місце України в ГМСВ було показано, що 

спостерігається вища предикативна сила моделей у випадку моделювання 

причин руху доданої вартості за допомогою гравітаційних рівнянь, а також 

позитивний вплив від специфіки двосторонніх відносин на зростання 

трансферу доданої вартості. Факт того, що країна-партнер є членом якогось з 

субрегіональних об’єднань в межах загальної регресії не має статистично 

значимого впливу на залежну змінну, за винятком негативного зв’язку у 

випадку країн Південного партнерства. При моделюванні окремо по 

субрегіонах, було показано, що Україна передусім може бути зацікавлена в 

трансфері своєї доданої вартості до таких інтеграційних об’єднань, як: В4 та 

ОЧЕС (ВВП країн-учасниць має відносно вищий позитивний статистично 

значимий вплив на зростання такого трансферу), водночас менший коефіцієнт 

при «lngdporigin» у випадку ШОС може означати, що при зростанні ВВП 

України це матиме менш руйнівний вплив на експорт доданої вартості, які 

потім використовується в виробництві експорту країнами ШОС. 

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором у 

роботах [460,461,462,463,464,465,466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 472, 474]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації запропоновано розв’язання наукової проблеми, яка полягає 

в обґрунтуванні теоретико-методологічних основ глобального економічного 

врядування в контексті його мережевих режимів, що дозволило дослідити 

взаємозв’язки у функціонуванні мережевих режимів з позиції основних етапів 

їх розвитку, особливостей цілепокладання, інструментарію впливу, передумов 

та наслідків функціонування з позиції трансформації глобальної економіки. 

Проведене дослідження дає можливість сформулювати низку найбільш 

важливих висновків та узагальнень: 

1. На сучасному етапі формально або неформально створюється складна, 

багаторівнева система регулювання та врядування світового господарства та 

світогосподарських зв'язків. Існуючі форми глобального господарювання, 

змінюючись від країно-центричного виробництва до функціонування в межах 

глобальних мереж створення вартості (ГМСВ), призводять до зрушення в 

розумінні, що насправді є центром економічної влади. Відтак попередні форми 

вирішення світогосподарських проблем або досягнення цілей вже не в повній 

мірі відповідають трансформованому глобальному ландшафту. В сучасних 

умовах простежується становлення нової багатосторонності на основі 

посилення мережевих режимів глобального економічного врядування (ГЕВ), 

побудованих на основі мереж виробництв і мереж урядів. Ієрархічні форми 

ГЕВ, що реалізовувались насамперед через міжнародні інституції, почали 

замінюватись кооперативними формами ГЕВ через необхідність координації 

все більш різноманітних інтересів дедалі більшої кількості учасників. Цей 

процес був відзначений посиленням нових глобальних акторів (неурядові 

організації, транснаціональних корпорацій та ін.), слабким представництвом 

інтересів країн, що розвиваються, становленням світу транснаціональної 

субполітики. В результаті відбулася дифузія економічної влади як з точки зору 

провідних світових/глобальних акторів, так і в просторовому розрізі.  



386 

2. Трансформація режимів ГЕВ має такі особливості: в період криз 

зростає роль міжнародних організацій або держав-лідерів через необхідність 

швидшого досягнення консенсусу, передусім завдяки наявності ресурсів для 

вирішення проблем та кращій інституціоналізації; періоди зміни режимів ГЕВ 

скорочуються відповідно до скорочення періодів розвитку глобальної 

економіки; простежується циклічність у заміні провідного актора ГЕВ за 

ланцюгом «уряди – регіональні об’єднання – неурядові організації 

(виробники)» з наступним циклом більш високо порядку за ланцюгом 

«міжурядові організації – мегарегіональні угоди та міжнародні мережі 

створення вартості». 

3. Глобальне економічне врядування – це процесноорієнтована 

цілеспрямована поліцентрична дія глобальних акторів, які знаходяться на 

різних рівнях глобальної архітектури та характеризуються різним рівнем 

інституціної формалізованості, перебувають у безпосередньому взаємовпливі, 

що визначається використанням економічних інструментів, методів і 

механізмів, реалізують свій вплив у межах різноманітних рівневих площин, 

сфер, процес-об’єктів і структурних сукупностей). Щоб підкреслити 

відмінність між цілями ГЕВ і міжнародної економічної політики, в якості 

цілей ГЕВ запропоновано розглядати цілі економічної сегрегації/агрегації; 

інтеграції та дезінтеграції; локалізації, глобалізації та глокалізації, 

регіоналізації; цілі економічної конвергенції та неоконвергенції. 

4. Система ГЕВ є складною та мультиінструментальною: там, де 

глобальне врядування обмежується правовими нормами та комунікацією між 

країнами, ГЕВ передбачає взаємодію на рівні підприємств та їх мереж, а 

прийняття рішень ґрунтується на цілях сталого розвитку. На відміну від 

лінійної залежності в межах трирівневого підходу глобального врядування, 

мережеве ГЕВ має матричну структуру мультиваріативного взаємовпливу 

режимів і об’єктів ГЕВ та опцій використання різноманітних інструментів в 

межах кожного поєднання. Такий механізм реалізації ГЕВ є більш складним, 

проте більш гнучким. Співіснування різних режимів ГЕВ ускладнюється через 
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наявність глобальних економічних дисбалансів – дисбалансу виробництва 

глобальних суспільних благ (через розрив участі, розрив юрисдикції та брак 

стимулів), просторових і структурних дисбалансів, дисбалансу виробництва 

приватних благ, дігіталізації та віртуалізації господарського життя тощо – на 

тлі політизації економічних рішень і контрінституціоналізації господарського 

буття. В таких умовах мережеві режими з їх гнучкими структурами та 

суттєвим географічним охопленням країн з різним рівнем економічного 

розвитку перетворюються на нових агентів реалізації впливу на вирішення 

глобальних дисбалансів. 

5. Показано, що процеси економічної інтеграції в глобальній економіці, 

які відбуваються на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях, є конгруентними. 

Втім, передумови мегарегіональної інтеграції є більш системними 

економічними явищами, що мають відверту глобальну природу, на відміну від 

передумов міжнародної економічної інтеграції, які переважно обмежуються 

інтересами та економічним станом окремих національних економік. 

Мікроміжнародна інтеграція являє собою симбіоз суто теоретичних 

мікроекономічних передумов (тобто вона може бути описана за допомогою 

загальної двоїстої задачі максимізації прибутку) та викликів, які постали перед 

глобальною економікою: науково-технічна революція, становлення 

Глобального Півдня та ін. Як мікроінтеграція, так і мезо-інтеграція можуть 

відбуватися як у межах більшої макроугоди, так і поза її межами. Також 

залишається місце для існування змішаних форм інтеграційних процесів як 

усередині макроугоди, так і з учасниками інших макроугод. В свою чергу, 

мегаінтеграція може набувати декількох форм: інтеграція внаслідок інтеграції 

декількох блоків та інтеграція одного макроблоку та різних акторів різного 

рівня (мікро-, мезо-, макро-) з різних країн. Остання складає основу для 

процесу формування мережевих форм ГЕВ: учасники різного рівня, 

формуючи різноманітні інтеграційні об’єднання, створюють мережеві форми 

глобального економічного господарювання, яке відбувається за певними 

правилами та процедурами різного рівня інституціоналізованості. Глобальні 
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актори можуть бути учасниками декількох мереж, що обумовлює 

плюралістичний характер участі в мережевих формах глобальної економічної 

інтеграції. 

6. Дослідження глобальної економіки методом k-середніх кластеризації 

на основі використання макроекономічних показників функціонування 

глобальних лідерів показало, що існують три центри глобалізації – США, 

Європа та Китай, які, в свою чергу, є осередками розгортання процесів 

мегарегіоналізації та поширення глобальних мереж створення вартості. 

Відповідно до цього виділено три основні сценарії глобалізації – сценарій 

США з їх проєктами світової гегемонії та одно-полярного світу, сценарій ЄС, 

оснований на принципах функціоналізму, який зараз переживає екзистенційну 

кризу, пов’язану зокрема з внутрішньорегіональними процесами у вигляді 

євро-ін та євро-аут та економічних криз, і сценарій Китаю, спрямований на 

формування широкомасштабних та амбітних мегапроєктів. 

7. На основі кореляційного аналізу взаємозв’язку між ступенем 

залучення країни до ГМСВ та кількістю регіональних торговельних угод 

(РТУ) у світі в періодах t та t+1 показано, що поява та функціонування таких 

мережевих режимів ГЕВ, як мегарегіональні інтеграційні об’єднання та 

ГМСВ, є взаємопов’язаними явищами; поширення ГМСВ передує 

мегаінтеграційним процесам. З використанням результатів графоаналітичних 

інтертемпоральних досліджень мікро- та макроаспектів мережевізації 

глобальної економіки показано, що в період з 2011 по 2017 рік відбулася зміна 

в глобальному економічному ландшафті – зростання рівня відкритості 

економік мегарегіональних угод та об’єднань у глобальній економіці водночас 

зі збереженням суттєвої диференціації як поміж об’єднаннями, так і всередині 

деяких об’єднань. За допомогою аналізу характеру змін у розбіжностях між 

досліджуваними макроіндикаторами відкритості глобальній економіці в 

залежності від факту вступу/приєднання/підписання угоди про вступ або 

початку перемовин щодо створення МРУ/О доведено, що після укладання 

відповідних угод або приєднання до об’єднання спостерігалося загальне 
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скорочення діапазону коливань досліджуваних показників, за винятком рівня 

участі в ГМСВ. Останнє свідчить про те, що ГМСВ розвивались з 

прискоренням та нерівномірно, виділялися явні лідери глобалізації 

виробництва, а найбільший стрибок відбувся між 2009 та 2013 роком, який 

продемонстрував стрімке відновлення після глобальної економічної кризи, 

внаслідок якої саме країни Азійського регіону, що розвиваються, стали 

локомотивом світового зростання.  

8. Групування країн за показником змін у звітуванні компаніями 

наявності проблем з торговими та митними процедурами показало, що країни, 

які входять до конкретних МРУ/О, майже всі належать до одного 

географічного регіону, а відтак регіональний чинник не втрачає важливості. 

Результати кластеризації на основі коефіцієнта кореляції Кендалла за 

показниками зростання, зокрема ступеня залученості до ГМСВ, довели, що 

регіональний характер кластеризації зберігається (чітко представлені групи 

країн Латинської Америки, країн Африки, Центральної та Східної Європи, 

країн Азії) із незначними винятками, а між географічними регіонами присутні 

нетривіальні зв’язки. Це є додатковим підтвердженням поширення 

мегарегіонального характеру формування ГМСВ як передумови формування 

мегарегіонів. За допомогою  регресійного пробіт-моделювання доведено, що 

процеси розширення участі в ГМСВ передують процесам мегарегіоналізації. 

Отже, відбувається посилення мережевізації ГЕВ. Запропоновано двокрокову 

модель дослідження процесів мегарегіоналізації з використанням рівня 

залученості до ГМСВ в якості незалежної змінної. 

9. З огляду на транстериторіальний аспект функціонування ГМСВ 

досліджено місце останніх в установчих, програмних, операційних 

документах та практичному функціонуванні основних мегарегіональних 

об’єднань та угод. Подолання кризи мультилатеризму, основаного на 

трансатлантичному консенсусі, поряд із формуванням альтернативних 

мегарегіонів у Азійсько-Тихоокеанському регіоні супроводжується 

створенням передумов для подальшого розвитку ГМСВ, більшість угод прямо 
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або непрямо містить положення, які сприяють їх становленню та посиленню, 

як-то: розвиток малого та середнього підприємництва, підтримка 

інфраструктурних проектів, співробітництво в науково-технологічний сфері, 

розбудова сприятливого інституційного середовища внаслідок врегулювання 

проблемних аспектів, пов’язаних з державними закупівлями, 

антимонопольним законодавством та створенням специфічних 

альтернативних фінансових установ для цілей розвитку.  

10. Визначено, що США, ЄС, Китай формують мережі пов’язаних 

економік завдяки наявності в них угод щодо зони вільної торгівлі з менш 

розвиненими економіками. Також мають місце перемовини щодо укладання 

угод у межах «країна – лідер – країна – лідер» як найбільш амбітних 

мегарегіональних проєктів. Ці процесі підсилюються невпинним 

ускладненням світового економічного буття, коли преференційні торговельні 

угоди та інші інтеграційні ініціативи, що не виходять за межі конкретного 

географічного регіону та переважно основані на правилах СОТ / ГАТТ, яка 

переживає зараз серйозну кризу, не відповідають глобальній природі та 

глобальним потребам ГМСВ. За аналогією до ефекту Каліфорнії та ефекту 

Брюсселю, приєднання країн фірм-лідерів ГМСВ до мегарегіональних угод 

впливатиме на дотримання встановлених правил і процедур країнами, які не 

входять до МРУ/О. З цієї точки зору МРУ/О можуть слугувати інструментом 

врядування глобальної економіки з позиції ГМСВ.  

11. Мегарегіональні угоди та глобальні мережі створення вартості 

виступають інструментами в боротьбі за економічне лідерство шляхом 

спричинення впливу на торгівлю товарами, встановлення нових правил і 

процедур, а також призводять до перерозподілу балансу економічних сил, 

реформатуючи глобальний економічний простір. Оцінки впливу потоків 

доданої вартості в межах ГМСВ на показники розвитку країн-учасниць 

МРУ/О, згруповані в три блоки (економічний розвиток (обсяги експорту 

товарів та послуг, обсяги валового нагромадження капіталу, ВНД на особу, 

темпи росту ВНД, частка високотехнологічного експорту в загальному 
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експорті); соціальний розвиток (рівень безробіття, індекс розвитку людського 

капіталу, рівень бідності населення); прогрес участі в глобальній економіці 

(частка ВВП в світовому ВВП, темпи зростання частки експорту товарів та 

послуг в світовому експорті товарів та послуг, темпи зростання ВВП), які 

отримано за допомогою однофакторних регресій методом найменших 

квадратів, показали, що участь у ГМСВ в межах МРУ/О позитивно впливає на 

економічний та соціальний розвиток країн-учасниць і покращення їх місця в 

глобальній економіці).  

12. Результати оцінювання запропонованих автором механізмів аналізу 

трансформування участі країн-членів МРУ/О в глобальній економіці за 

показниками темпу зростання частки експорту у ВВП та участі в ГМСВ 

дозволяють стверджувати, що переорієнтація на функціонування в межах 

ГМСВ наразі відбувається водночас із уповільненням зростання частки 

експорту країн у світовому експорті. Досягається тимчасова сталість в 

розподілі світового ринку. Передусім, це свідчить про те, що споживчі ринки, 

які уособлюють попит на експортні товари, не в змозі змінюватись так само 

швидко, як ГМСВ, функціонування яких, навпаки, відображають зміни на 

стороні пропозиції. Щоб вийти в лідери в нарощувані частки експорту, країни 

мають дедалі інтенсифікувати участь у ГМСВ. 

13. Розроблені в дисертаційному досліджені моделі участі в ГМСВ як 

функції залежності від передісторії створення МРУ/О, визначеної за 

допомогою показника наявних на певних етапах регіональних угод, показали 

високу спроможність. Відповідно до результатів моделювання, регіональні 

торгівельні угоди здатні поглибити співробітництво між країнами в межах 

ГМСВ та сприяють поглибленню інституціоналізації міжнародних зв’язків, на 

основі яких утворюються більші інтеграційні об’єднання. Втім, регіональні 

торговельні угоди є більш ефективними тоді, коли членство в них відповідає 

інтересам регіональних мереж створення вартості, тобто коли фірми не мають 

стимулів до виходу з відповідних ланцюгів. 
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14. Участь України в означених глобальних економічних процесах має 

реалізовуватися за гравітаційною моделлю співпраці з економічними 

центрами світу, яка в цьому випадку має бути реалізована на засадах 

асиметричної інтеграції. Одним зі шляхів такої співпраці виступає 

співробітництво з субрегіональними утвореннями. Згідно з оцінками участі 

України в ГМСВ доведено, що найбільш перспективним з огляду цього є рух 

траєкторією «кандидати до ЄС – ОЧЕС – Вишеградська Четвірка». 

Встановлення певних правил і процедур є важливою передумовою інтеграції 

цих субрегіональних утворень до більших мегарегіональних угод. 
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Узагальнені уявлення щодо режимів глобального економічного врядування 

 Актор 

Механізм взаємодії 

Ступінь 

формалізованості 
Взаємодії 

(критерій в основі) 

Приклад Відповідність 

за Вільямсоном О.І. 
Відповідність за Кудріним Л.М.  

та Григор’євим О.О. 

Формальне  

глобальне  

врядування 

Надурядові 

організації 

 

ЄБРР, МВФ,  

СОТ тощо 
міжнародна організація, що незалежно 

здійснює розподіл ресурсів задля 

досягнення своїх цілей —ієрархічний 

механізм 

міжнародна організація, яка виступає в 

якості радника або арбітра— гібридний 

(тристоронній) механізм 

Існує довгострокова взаємозалежність, дво-, три- або 

багатосторонні механізми регуляції (приклад: 

регіональні об’єднання, ЄС) 

 

Країни делегують прийняття рішень або одній з них, або 

надурядовій установі, правила якої приймають інші 

країни (приклад: країни Єврозони в частині монетарної 

політики) 

Неформальне  

глобальне  

врядування 

Міжнародні 

неурядові 

організації 
 

Неформальне 

міжнародне 

законодавство 

Діяльність клубів 

країн 

(БРІКС, БІК, G-20) 

міжнародні багатосторонні рамкові 

угоди— гібридний (дво- або 

тристоронній) механізм 
міжнародні двосторонні угоди без 

спеціалізованої організації-наглядача- 

гібридний (двосторонній) механізм; 

мережа громадських організацій — 

гібридний (дво- або тристоронній) 

механізм; 

клуби, групи країн, що поділяють 

спільні інтереси — гібридний (дво- або 

тристоронній) механізм 

- 

Виробничі мережі Об’єднання 

виробництв, 

 країн,  

транснаціональні 

компанії 

 

- Існують незалежні ринкові покупці та продавці 

(приклад: більшість міжнародних ринків товарів та 

сировини) 
 

Існують автономні та взаємозалежні агенти, що 

функціонують на основі довгострокових угод (приклад: 

міжнародні ланцюги створення вартості в контексті 

довгострокової кооперації) 
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Міжурядові мережі Об’єднання зусиль 

центральних банківв 

 задля вирішення 

проблем 

 світової фінансової 

кризи 

міжнародна організація, яка виступає в 

якості радника або арбітра— гібридний 
(тристоронній) механізм 

Країни виступають в якості незалежних учасників ринку 

(приклад: державний ринок облігацій) 

Змішане  

глобальне 

врядування 

Гібридні форми - міжнародна організація, яка виступає в 

якості радника або арбітра— гібридний 

(тристоронній) механізм 

Центральні агенти контролюють дії індивідуумів та 

інституцій в різних країнах (приклад: ТНК) 

Джерело: складено автором з використанням [11-12] 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1. 

Еволюція режимів глобального економічного врядування: економіко-соціальний та політичний концепт 

 1944 та 

поствоєнний час 

1970-ті рр. 1980-ті 

рр. 

1990-ті 

рр. 

2007-2009 рр. 2010-ті рр. Прогноз 

Реконструкція та 

холодна війна 

Реформатування  

світового порядку 

Глобальна фінансова криза Відновленя та 

реформатування 

Регіональні 

конфлікти 

Консерватизм 

Неокласицизм 

Кейнсіанство 

Неолібералізм та 

регіональні кризи 

Неолібералізм 

Постмодерн 

Неосередньовіччя 

Неосередньовіччя ? 

Інтернаціоналізація Глобалізація Гіперглобалізація 

Мультилетаризм Регіоналізація Криза мультилетаризму 

Неоколоніалізм 

Неорегіоналізація? 

 

Ієрархічні режими глобального економічного 

врядування 

Мережеві режими  

Гібридні режими 

Переговорні майданчики (міжурядові режими) 

Гібридні режими 

Уряди та міжнародні 

організації 

Уряди та регіональні 

об’єднання  

ТНК 

НУО 

Глобальні мережі створення вартості 

Глобальні міста 

Геоцивілізації 

Мегарегіональні 

об’єднання 

Торгівля ГАТТ Преференційні зони 

торгівлі 

 1995 р. 

СОТ 

Механізм розв’язання 

суперечок та уникнення 

торговельних війн  

 

  

Фінанси 

 

МВФ 

Світовий банк 

   Переговорні майданчики   

Інвестиції    1995 р. 

ГАТС  

   

Зміна 

клімату 

   1994 р. 

конвенція 

ООН 
1997 р. 

Кіото-

протокол 

 2015 р. 

Паризька угода 

 

Міграція 1951 р. МОМ 

МОП 

  1995 р. 

ГАТС 

   

Джерело: розроблено автором 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Система ГЕВ та його дефіцити: точки розвитку 

 Режими ГЕВ 

Формальне ГЕВ Неформальне ГЕВ Змішане ГЕВ 

Надурядові  
організації 

 

Міжнародні 
неурядові 

організації 

Виробничі мережі Міжурядові мережі Гібридні форми 

І. 

Норми 
Правила 

Процедури 

Програми 

Настанови 

Прогнози 

II. 

Рекомендації 
Діалоги 

Експертні ради 

Консенсуси 

Прогнози 

 

III. 

Контракти Радництво 
Посередництво 

Лобіювання 

Виробництво 

приватних та 

суспільних благ 

IV. 

Рекомендації 

Діалоги 
Експертні ради 

Консенсуси 

Наміри дій 

Правила та 

процедури 

V 

Гібридні 

інструменти 

Д
еф

іц
и

ти
 г

л
о

б
ал

ь
н

о
го

 е
к
о

н
о

м
іч

н
о
го

 

в
р

я
д
у

в
ан

н
я 

Г
л
о

б
ал

ь
н

і 
ек

о
н

о
м

іч
н

і 
д
и

сб
ал

ан
си

 Просторові 

(регіональні, країнові) 

дисбаланси 
Сильний вплив, втім брак 

зацікавленості 
Слабкий вплив 

Сильний вплив, 

відсутність дієвих 

механізмів врахування 

інтересів реального 

сектору 

Слабкий вплив, 

проте можливість 

врахування 

протилежних 

інтересів 

Оптимальний 

варіант при 

поєднанні І, ІІІ та 

ІV 

Структурні 

дисбаланси  

Слабкий вплив Сильний вплив 

Сильний вплив, втім 

складність з 

провадження змін, 

відсутність механізмів 

примусу та координації 

інтересів 

Слабкий вплив, 

відсутність 

зацікавленості 

Оптимальний 

варіант при 

поєднанні ІІІ та 

розвитку І та ІV 

Дисбаланс 

виробництва 
приватних благ 

Потенціал сильного впливу, втім 
відсутність механізмів примусу 

Потенціал сильного 

впливу, втім 
відсутність 

механізмів примусу 

Сильний вплив, втім 

відсутність 
зацікавленості в 

координації інтересів 

Слабкий вплив 
Оптимальний 
варіант при 

укріпленні І та ІІ 
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Дисбаланс 

виробництва 

глобальних 
суспільних благ 

Сильний вплив, брак ефективних 

інструментів імплементації та 

координації різноманітних 
інтересів, криза окремих 

інституцій, 

контрінституціоналізація 

Помірний вплив, 

присутність 

механізмів 
спостереження, 

громадського 

контролю 

Потенційно сильний 
вплив, брак особистої 

зацікавленості 

Слабкий вплив, 
недостатність 

потужностей 

Оптимальний 
варіант при 

укріпленні І 

Дігіталізація та 

віртуалізація 

господарського життя 

Сильний вплив Потенціал впливу Сильний вплив Слабкий вплив 

Оптимальний 

варіант при 

укріпленні І та ІІ 

Політизація 

Слабкий вплив за умов кризи 

інституцій 
Потенціал впливу Слабкий вплив Сильний вплив 

Оптимальний 

варіант при 

укріпленні І за 

умови керування 

ІV 

Контрінституціоналізація 

Слабкий вплив за умов кризи 

інституцій 
Слабкий вплив 

Сильний вплив, 

субституційність з боку 

виробничих мереж 

Сильний вплив, 

субституційність з 

боку країн-лідерів 

Оптимальний 

варіант за умови 

керування ІІІ та 

ІV 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Інструменти глобального економічного врядування 

 

Сфери регулювання Інструменти 

Орієнтовані на 

врядування 

зовнішньоекономічних 

відносин в цілому 
та глобального 

господарювання 

Орієнтовані на 

врядування 

регіональних та 

міжрегіональних 
економічних 

відносин 

та відносин всередині 

різноманітних 

інтеграційних 

об’єднань 

Орієнтовані на 

врядування економічної 

ситуації окремої країни 

Фінанси 

- 
к
ап

іт
ал

 

 Використання позикових 

інструментів/МВФ 

 Використання гнучких 

кредитних лінії/МВФ 

 PLL/МВФ 

 Використання 
міжнародних 

резерви//МВФ 

 Використання 

зовнішньої емісії  

 Використання зовнішніх 

коштів 

 Конкурентні девальвації 

[143] 

 Встановлення бар’єрів на 

експорт/імпорт капіталу, 

в т.ч. обмеження на 
купівлю/продаж валюти  

 Управління 

інфляційними 

очікуваннями 

 Стимулювання 

фіскальної дисципліни та 

рівня обслуговування 

зовнішніх боргів 

 Створення та 

функціонування світових 

фондових бірж 

 Використання 

регіональних 

фінансових угод (RFA) 

 Конкурентні 

девальвації 

 Встановлення бар’єрів 
на експорт/імпорт 

капіталу, в т.ч. 

обмеження на 

купівлю/продаж 

валюти  

 Створення та 

функціонування 

світових фондових 

бірж 

 

 Використання 

позикових 

інструментів/МВФ: 

розширеного 

фінансування, 

“стенд-бай”  
механізму 

прискореного 

кредитування.  

Непільгові кредити 

шляхом надання 

гнучкої кредитної лінії 

(FCL),  

превентивної кредитної 

лінії для підтримання 

ліквідності (PLL)  

механізму розширеного 

фінансування (EFF) 
[146, с.278] 

 Двосторонні своп-угоди 

між центральними 

банками (BSA) 

 Встановлення бар’єрів 

на експорт/імпорт 

капіталу, в т.ч. 

обмеження на 

купівлю/продаж валюти  

 Створення та 

функціонування 
світових фондових бірж 
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- 
в
ал

ю
тн

и
й

 к
у

р
с 

 Конкурентні девальвації 

 Девізна політика 

(валютні інтервенції) 

 Диверсифікація 

валютних резервів 

 Політика девальвації і 

ревальвації валют 

 Встановлення валютних 

обмежень 

 Валютні блокади 

 Заходи регулювання 

платіжного балансу, які 
мають стосунок до 

використання 

золотовалютних резервів 

та керування 

імпортом/експортом 

 Дисконтна політика 

 Політика обов’язкових 

резервів 

 Політика відкритого 

ринку 

 Створення 

регіональної 
розрахункової одиниці 

 Встановлення 

спеціального режиму 

регулювання валютних 

курсів; 

 Створення загальних 

валютних фондів і 

регіональних 

кредитно-

розрахункових установ 

 Формуванням 
регіональних 

резервних валют [146] 

 використання 

кредитування 

валютних ризиків 

(+додатково 

інструменти з 

сусіднього блоку) 

 

 Конкурентні 

девальвації 

 Девізна політика 

(валютні інтервенції) 

 Диверсифікація 

валютних резервів 

 Політика девальвації і 

ревальвації валют 

 Встановлення валютних 

обмежень 

 Валютні блокади 

 Заходи регулювання 
платіжного балансу, які 

мають стосунок до 

використання 

золотовалютних 

резервів та керування 

імпортом/експортом 

 Дисконтна політика 

 Політика обов’язкових 

резервів 

 Політика відкритого 

ринку 

 Вимоги міжнародних 

інституцій 

- 

банківська 

система 

 Система Базельського 

комітету з банківського 

нагляду 

 Функціонування Банку 

міжнародних 

розрахунків 

 Використання практик 

нульової процентної 

ставки та кількісного 

послаблення [145, с.7] 

 Регіональні механізми 

банківської стабілізації 

(надання фінансової 

підтримки банківській 

системи регіонального 

об’єднання) 

(+додатково 

інструменти з 

сусіднього блоку) 

 

 Використання 

позикових 

інструментів/МВФ 

 Використання 

позикових інструментів 

Світового банку 

(+додатково 

інструменти з 

сусіднього блоку) 

- 
в
ід

со
тк

о
в
і 

ст
ав

к
и

 

 Встановлення норм банківського резервування 

 Використання практик нульової процентної ставки 

та кількісного послаблення [145, с.7] 

(+додатково регулювання валютного курсу, 

потоків капіталу, банківської системи та 

відповідний інструментарій) 

 Встановлення норм банківського резервування 

 Використання практик нульової процентної ставки 

та кількісного послаблення [145, с.7] 

(+додатково регулювання валютного курсу, 

потоків капіталу, банківської системи та 

відповідний інструментарій) 

 регулювання валютного 
курсу, потоків капіталу, 

банківської системи та 

відповідний 

інструментарій 

- 
о
п

о
д

ат
к
у

в
ан

н
я 

 Створення та функціонування СЕЗ та офшорних 
зон 

 Гармонізація податкових систем 

 Податкова конкуренція [147] 

 

 Створення та 
функціонування СЕЗ та 

офшорних зон 

 Гармонізація 

податкових систем 

 Податкова конкуренція 

 Використання вимог до 

певного рівня 

оподаткування та 

системи оподаткування 

в цілому 
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Торгівля 

 

- 
то

в
ар

ам
и

 

 Механізми СОТ 

 Ліцензування 

 Квотування 

 Інші торговельні 

обмеження ( в т.ч. 

обмеження на вивід 

доходу від 

експортної/імпортної 

операції) 

 Санкції та торговельні 

блокади 

 Конкурентні девальвації 

 Податкова конкуренція 

 Компенсаційні заходи 

 Боротьба з незаконним 

обігом заборонених 

речовин та товарів 

 Надання ринковим 

суб’єктам необхідної 

інформації 

 Субсидування експорту 

 Демпінгування 

 Функціонування 
державних експортних 

агенцій, торгово-

промислових палат і т.д. 

[144] 

 Механізми СОТ 

 Ліцензування 

 Квотування  

 Інші торговельні 

обмеження (в т.ч. 

обмеження на вивід 

доходу від 

експортної/імпортної 

операції) 

 Санкції та торговельні 

блокади 

 Конкурентні 
девальвації 

 Податкова конкуренція 

 Субсидування та 

демпінгування 

зі сторони глобальних 

економічних центрів 

 Умови інтеграційного 

об’єднання або 

міжнародних 

організацій 

 Функціонування 
державних експортних 

агенцій, торгово-

промислових палат і 

т.д 

 Механізми СОТ 

 Ліцензування 

 Квотування 

 Інші торговельні 

обмеження( в т.ч. 

обмеження на вивід 

доходу від 

експортної/імпортної 

операції) 

 Санкції та торговельні 

блокади 

 Конкурентні 
девальвації 

 Податкова конкуренція 

 Надання ринковим 

суб’єктам необхідної 

інформації 

 Субсидування та 

демпінгування 

зі сторони глобальних 

економічних центрів 

 Умови інтеграційних 

об’єднань, якщо країна 
є членом, або 

міжнародних 

організацій 

- 
п

о
сл

у
га

м
и

 

 Механізми СОТ 

 Надання ринковим 

суб’єктам необхідної 

інформації 

 Впровадження квот на 

обсяг надання послуг; 

 Встановлення обмежень 

на вартість послуг; 

 Обмеження загального 

числа організацій (в т.ч. 

фізичних та юридичних 

осіб), що надають 

послуги; 

 обмеження 

організаційно-правових 

форм, у яких можуть 

створення організації, що 

надають послуги; 

 обмеження участі 
іноземного капіталу в 

організаціях, що надають 

послуги [148] 

 Обмеження на 

переведення доходів від 

надання послуг 

 Те саме + додатково вимоги інтеграційних 

об’єднань або міжнародних організацій 

 

Ринок праці 

 

 «Полювання за мізками» 

 Стимулювання освітньої міграції 

 Використання міжнародних програм співпраці та мобільності 

 Збільшення інвестицій в людський капітал 

 Впровадження он-лайн освіти 

 Перехід до системи безперервного навчання 

 Вимоги до рівня освіти/знань мігрантів (в т.ч. знання мови) 

 Вимоги до стану здоров’я 
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 Візові процедури 

 Перенесення виробництва в треті країни 

 Розвиток аутсорсингу 

 Формування систем передання накопичених соціальних внесків на 

батьківщину мігрантів 

 Збільшення тривалості активного трудового життя 

 Стимулювання гнучкої зайнятості та боротьба з гендерною сегрегацією 

 Зміна форм трудових контрактів 

 Стимулювання розвитку підприємництва за рахунок пільгових кредитів, 

знижених ставок оподаткування тощо 

 Вимоги до рівня освіти/знань мігрантів (в т.ч. знання мови) 

 Вимоги до стану здоров’я  

 Функціонування діяльності профспілок та галузевих об’єднань  

Ринок сировини 

 

 Діяльність ЮНКТАД [149] 

 Розвиток інфраструктури видобутку сировини 

 Інвестування в розвідку корисних копалин 

 Діяльність асоціацій країн-експортерів 

 Укладання міжнародних товарних угод 

 Функціонування бірж та аукціонів 

Виробництво 

та ланцюги 

створення вартості 

 

 Стандартизація та технологічні умови 

 Ліцензування 

 Патентування 

 Регулювання умов праці та встановлення екологічних вимог 

 Використання амортизаційної політики 

 Встановлення вимог щодо мінімальної заробітної плати 

 Регулювання цін 

 Встановлення екологічних вимог 

 Вимоги, що висуваються інтеграційними об’єднаннями 

Конкуренція 

 

 Надання ринковим 

суб’єктам необхідної 

інформації 

 Використання 

антимонопольного 

законодавства 

 Становлення глобальних 

корпорацій, олігополій і 
монополій мережевого 

типу та входження в цю 

конкуренцію відносно 

невеликих і середніх 

інноваційних компаній 

[150] 

+додатково заходи з 

регулювання інших сфер 

економічної діяльності 

 Надання ринковим 

суб’єктам необхідної 

інформації 

 Конвергенція 

антимонопольного 

законодавства в межах 

інтеграційного 

об’єднання  
+додатково заходи з 

регулювання інших 

сфер економічної 

діяльності 

 

 умови інтеграційних 

об’єднань, якщо країна 

є членом, або 

міжнародних 

організацій +додатково 

заходи з регулювання 

інших сфер економічної 

діяльності 
 

Скорочення рівня 

бідності та нерівності 

 

 Медична дипломатія 

 Боротьба з гендерною та 

віковою сегрегацією 

 Стимулювання освітньої 

міграції 

 Використання 

міжнародних програм 

співпраці та мобільності 

 Збільшення інвестицій в 

людський капітал 

 Впровадження он-лайн 

освіти 

 Перехід до системи 

безперервного навчання 

 Перерозподіл доходів в 

межах інтеграційного 

об’єднання  

 Використання 

податкових 

інструментів 

регулювання бідності 

(інструменти сусідніх 

блоків) 
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 Перенесення 

виробництва в треті 
країни 

 Розвиток аутсорсингу 

 Формування систем 

передання накопичених 

соціальних внесків на 

батьківщину мігрантів 

 Збільшення тривалості 

активного трудового 

життя 

 Стимулювання гнучкої 

зайнятості 

 Зміна форм трудових 

контрактів 

 Стимулювання розвитку 

підприємництва за 

рахунок пільгових 

кредитів, знижених 

ставок оподаткування 

тощо 

 Використання 

гуманітарної допомоги 

 Функціонування 
доброчинних організацій 

[151] 

Суспільні блага  

 

 Державні закупівлі глобальних економічних центрів 

 Державні замовлення глобальних економічних центрів 

 Державні цільові програми глобальних економічних центрів 

Технологічний та 

науковий розвиток 

 

 Інвестування в технологічні розробки та інновації 

 Пільгові умови оподаткування 

 Інструменти управління світовим та регіональними ринками праці 

 Пільгове кредитування, інструменти фондового ринку 

 Використання інструментів захисту інтелектуальної власності (патентування, 

ліцензування) 

 Використання механізмів аутсорсингу 

 Джерело: розроблено автором за [143-151] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



457 
 

Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Вплив ЦГЕ на глобальний економічний розвиток та його архітектуру: 

система показників  

 

Вплив ЦГЕ на 

вхідні потоки 

Показники Вплив ЦГЕ на 

вихідні потоки 

Показники 

Е
к

о
н

о
м

ік
а

 

Імпорт товарів та 

послуг до ЦГЕ 

 

Загальна вартість товарного 

імпорту до ЦГЕ, дол. США 

у постійних цінах 

Загальна вартість імпорту 

послуг до ЦГЕ, дол. США у 

постійних цінах 

Частка товарного імпорту 

до ЦГЕ з якоїсь країни 
Частка імпорту послуг до 

ЦГЕ з якоїсь країни 

Експорт товарів та 

послуг з ЦГЕ 

 

Загальна вартість 

товарного експорту з 

ЦГЕ, дол. США у 

постійних цінах 

Загальна вартість 

експорту послуг з ЦГЕ, 

дол. США у постійних 

цінах 
Частка товарного 

експорту з ЦГЕ до 

якоїсь країни 

Частка експорту 

послуг з ЦГЕ з якоїсь 

країни 

Імпорт ПІІ в ЦГЕ 

 

Надходження ПІІ до ЦГЕ, 

дол. США в постійних 

цінах 

Частка надходження ПІІ до 

ЦГЕ з деяких країн 

Кількість підприємств із 
ПІІ 

Експорт ПІІ з ЦГЕ 

 

Відтік ПІІ з ЦГЕ, дол. 

США в постійних 

цінах 

Частка відтоку ПІІ з 

ЦГЕ до деяких країн 

 

Імпорт портфельних 

інвестицій в ЦГЕ 

 

Надходження портфельних 

інвестицій до ЦГЕ, дол. 

США в постійних цінах 

Частка надходжень 

портфельних інвестицій до 

ЦГЕ з якоїсь країни 

Експорт 

портфельних 

інвестицій з ЦГЕ 

 

Відтік портфельних 

інвестицій з ЦГЕ, дол. 

США в постійних 

цінах 

Частка відтоку 

портфельних 

інвестицій з ЦГЕ до 

якоїсь країни 

Імпорт грошових 

переказів в ЦГЕ 

 

Надходження грошових 

коштів до ЦГЕ, дол. США у 

постійних цінах 

Частка надходжень 

грошових переказів до ЦГЕ 
з якоїсь країни 

Експорт грошових 

переказів з ЦГЕ 

 

Відтік грошових 

коштів з ЦГЕ, дол. 

США у постійних 

цінах 

Частка відтоку 
грошових переказів з 

ЦГЕ до якоїсь країни 

Імпорт джерел 

кредитування до 

ЦГЕ 

I 

Кредитні надходження до 

ЦГЕ, дол. США в постійних 

цінах 

Частка надходжень 

кредитів до ЦГЕ з якоїсь 

країни 

Експорт джерел 

кредитування з ЦГЕ 

 

Кредитний відтік з 

ЦГЕ, дол. США в 

постійних цінах 

Частка відтоку 

кредитів з ЦГЕ з якоїсь 

країни 

Імміграція до ЦГЕ 

 

Загальна кількість 

іммігрантів за відповідний 

період 

Еміграція з ЦГЕ 

 

Загальна кількість 

емігрантів за 

відповідний період 

Імпорт коливань 

валюти до ЦГЕ 

 

Рівень залежності 

вітчизняної економіки від 

іноземної валюти 
Частка іноземних джерел 

кредитування в банківській 

системі 

Експорт коливань 

валюти з ЦГЕ 

 

Рівень залежності 

іноземної економіки 

від національної 
валюти 

Частка вітчизняних 

джерел кредитування в 
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іноземній банківській 

системі 

П
о
л

іт
и

к
а
 

Імпорт політичних 
норм та політики, в 

т.ч. економічні до 

ЦГЕ 

 

Кількість укладених 
економічних договорів із 

зарубіжними 

контрагентами 

Кількість політичних 

конфліктів із закордонними 

контрагентами 

Факти економічних війн із 

зарубіжними 

контрагентами (економічні 

блокади деяких товарів чи 

послуг) 

Експорт політичних 
норм та політики, в 

т.ч. економічних з 

ЦГЕ 

 

Кількість підписаних з 
ЦГЕ економічних угод 

Кількість політичних 

конфліктів із ЦГЕ, де 

ЦГЕ 

ініціатор 

Факти економічних 

війн із СГЕ (економічні 

блокади  

деяких товарів чи 

послуг) 

Е
к

о
л

о
г
ія

 

Імпорт поганих та 
хороших 

екологічних впливів 

в ЦГЕ 

 

Факти екологічних 
катастроф та катастроф на 

кордоні з іншими країнами 

Виплати отримані за 

протоколом Кіото 

Розташування потенційно 

небезпечних підприємств 

на кордоні з країною 

Експорт поганих та 
хороших 

екологічних впливів 

з ЦГЕ 

 

Факти екологічних 
катастроф та катастроф 

на кордоні з іншими 

країнами 

Виплати здійснені в 

межах Кіото протоколу 

Розташування 

потенційно 

небезпечних 

підприємств на кордоні 

з країною 

С
о
ц

іу
м

 

т
а
 

к
у
л

ь
т
у
р

а
 

Імпорт соціальних 

впливів та 
культурних 

цінностей до ЦГЕ 

 

Факти спільних культурних 

програм 
Обсяги імміграції в ЦГЕ з 

країн з іншою культурою 

Експорт соціальних 

впливів та 
культурних 

цінностей з ЦГЕ 

 

Факти спільних 

культурних програм 
Обсяги еміграції з ЦГЕ 

до країн з іншою 

культурою 

Н
Д

Д
К

Р
 

Імпорт знань та 

технологій до ЦГЕ 

 

Частка імпорту 

інноваційної продукції в 

загальному обсязі імпорту 

до ЦГЕ 

Експорт знань та 

технологій з ЦГЕ 

 

Частка експорту 

інноваційної продукції 

в загальному обсязі 

експорту з ЦГЕ 

Джерело: авторська розробка 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Джерела та причини виникнення притоків та відтоку 

Джерела та причини виникнення притоку та відтоку 

 Причини 

виникнення 

притоку до 

ЦГЕ 

Показники Причини 

виникнення 

відтоку з ЦГЕ 

Показники 

Економічні Відсутність 

виробництва 

конкретних 
товарів та послуг 

 

Відсутність 

внутрішніх 

заощаджень 

 

Слабкий 

фінансовий ринок 

 

Дефіцит робочої 

сили в 
конкретних 

економічних 

сферах 

 

Високий ступінь 

залежності від 

іноземної валюти 

 

Слабкий розвиток 

виробництва та 

диверсифікації 

 
Слабка ресурсна 

база (вода, ґрунт, 

повітря, енергія, 

джерела корисних 

копалин тощо) 

Загальна вартість 

виробництва 

конкретного товару 
Загальна вартість 

імпорту конкретного 

товару 

Від’ємна різниця між 

загальними 

внутрішніми 

заощадженнями та 

інвестиціями 

Відсутність 

ефективних фондових 

бірж 
Часті банкрутства в 

банківській системі 

Низький 

взаємозв'язок між 

виробництвом 

конкретного 

виробництва та 

кількістю робітників 

конкретної категорії 

Обсяг іноземної 

валюти в обігу по 

відношенню до 
обсягів національної 

валюти 

Низька частка 

виробництва окремих 

галузей економіки в 

загальному обсязі 

випуску 

внутрішнього 

виробництва 

Наявність джерел 

сировини на території 
ЦГЕ 

Наявність річок і 

морів, які 

використовуються в: 

• Сільському 

господарстві  

• Промисловому 

виробництві 

• Перевезеннях 

і т.д. 

Надмірне 

виробництво 

конкретних 
товарів і послуг 

 

Надлишок 

внутрішніх 

заощаджень 

Сильний 

фінансовий ринок 

Надмірна робоча 

сила в конкретних 

економічних 

сферах 
Низька залежність 

від іноземної 

валюти 

 

Хороші 

перспективи 

виробництва 

 

Гарна ресурсна 

база (вода, ґрунт, 

повітря, енергія, 

джерела корисних 
копалин тощо) 

Загальна вартість 

виробництва 

конкретного товару 
Загальна вартість 

експорту конкретного 

товару 

Додатна різниця між 

загальними 

внутрішніми 

заощадженнями та 

інвестиціями 

Наявність 

ефективних фондових 

бірж 
Здорова банківська 

система 

Висока залежність 

між виробництвом 

конкретного 

виробництва та 

кількістю робітників 

конкретної категорії 

Обсяг іноземної 

валюти в обігу по 

відношенню до 

національної валюти 
Значна частка 

виробництва окремих 

галузей економіки в 

загальному обсязі 

випуску 

внутрішнього 

виробництва 

Відсутність джерел 

сировини на території 

ЦГЕ 

Відсутність річок і 
морів, які 

використовуються в: 

• Сільському 

господарстві  

• Промисловому 

виробництві 

• Перевезеннях 

і т.д. 
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Політичні Слабка правова 

база та інститути 

Високий рівень 

корупції 
Тривалий період 

отримання 

конкретних дозволів, 

ліцензій для відкриття 

бізнесу 

Сильна правова 

база та інститути 

Низький рівень 

корупції 
Короткий період 

отримання 

конкретних дозволів, 

ліцензій для відкриття 

бізнесу 

Екологічні 

 

Високий рівень 

забрудненості 

повітря, ґрунту, 

води тощо 

 

 

Відсутність 
механізмів 

управління 

екологічною 

безпекою 

Рівні викидів газу 

Рівень забруднення 

води 

Кількість зрубаних 

дерев 

Рівні шумових 

забруднень 
Відсутність 

законодавчих актів в 

цій сфері 

Відсутність установ, 

які контролюють 

дотримання правил 

Розмір штрафів за 

екологічні порушення 

Низький рівень 

забрудненості 

повітря, ґрунту, 

води тощо 

 

Наявність 

механізмів 
управління 

екологічною 

безпекою 

Рівні викидів газу 

Рівень забруднення 

води 

Кількість зрубаних 

дерев 

Рівні шумових 

забруднень 
Здорове 

законодавство в цій 

сфері 

Сильні установи, які 

контролюють 

дотримання правил 

Розмір штрафів за 

екологічні порушення 

Соціальні 

та 

культурні 

Соціальні та 

культурні 

заворушення 

Кількість страйків, 

соціальних акцій 

Високий рівень 

гендерної нерівності 
що вимірюється: 

різниця в заробітній 

платі жінок і 

чоловіків 

кількість жінок на 

відповідних керівних 

посадах в уряді, 

бізнесі, освіті 

Неефективне та 

нерозвинене 

громадянське 

суспільство 

Сприятливе та 

ефективне 

функціонування 

соціальної та 
культурної сфери 

Кількість страйків, 

соціальних акцій 

Низький рівень 

гендерної нерівності 
що вимірюється: 

різниця в заробітній 

платі жінок і 

чоловіків 

кількість жінок на 

відповідних керівних 

посадах в уряді, 

бізнесі, освіті 

Ефективне та 

розвинене 

громадянське 

суспільство 

НДДКР Відсутність 
необхідних знань 

та технологій 

Слабке 
законодавство, 

пов'язане з 

патентуванням та 

ліцензуванням 

Мала частка 

інноваційного 

виробництва в 

загальному обсязі 

виробництва 

Мала кількість вищих 

навчальних закладів 
та науково-дослідних 

установ 

Мала кількість 

науково-дослідних 

проектів 

Недостатнє 

фінансування НДДКР 

в ЦГЕ 

Надлишок 
необхідних знань 

та технологій 

Потужне 
законодавство 

пов'язане з 

патентуванням та 

ліцензуванням 

Висока частка 

інноваційного 

виробництва в 

загальному обсязі 

виробництва 

Велика кількість 

вищих навчальних 
закладів та науково-

дослідних установ 

Велика кількість 

НДДКР 

Достатнє 

фінансування НДДКР 

у ЦГЕ 

Джерело: авторська розробка 
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Додаток К 

Таблиця К.1 

 Країни-учасниці МРУ/О 
 

 МРУ/О Країни Підписання Початок 

перемовин 

Поточний 

статус 

Ратифікація Вихід 

ТТП 

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

Японія 2016 2013 член 2017   

Австралія 2016 2008 член   

Канада 2016 2012 член     

Сінгапур 2016 2008 член     

Бруней 2016 2008 член     

Нова Зеландія 2016 2008 член 2017   

Чилі 2016 2008 член     

Перу 2016 2008 член     

В’єтнам 2016 2008 член     

Малайзія  2016 2010 член     

Мексика 2016 2012 член     

США 2016 2008 Вийшли з 

угоди 

  2017 

ВРЕП 
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

Індія    2012 Вийшла з 
угоди 

  2019 

Камбоджа   2012 Член/учасник     

Індонезія    2012 Член/учасник     

Лаос    2012 Член/учасник     

 Малайзія   2012 Член/учасник     

 М’янма   2012 Член/учасник     

 Філіппіни    2012 Член/учасник     

 Сінгапур    2012 Член/учасник     

 Тайланд   2012 Член/учасник     

 В’єтнам   2012 Член/учасник     

 Китай   2012 Член/учасник     

 Японія   2012 Член/учасник     

Південна 

Корея 

  2012 Член/учасник     

 Австралія   2012 Член/учасник     

 Нова Зеландія   2012 Член/учасник     

ШОС 

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

 Китай 2002 1996 член     

 Казахстан 2002 1996 член     

 Киргизстан 2002 1996 член     

 РФ 2002 1996 член     

 Таджикистан  2002 1996 член     

Узбекистан  2002 2001 член     

Індія  2017 2017 член     

Пакистан 2017 2017 член     

Афганістан     наглядач     

Білорусь     наглядач     

Іран     наглядач     

https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Laos
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar
https://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Tajikistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
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Монголія     наглядач     

Вірменія      Партнер з 

діалогу 

    

Азербайджан     Партнер з 

діалогу 

    

Камбоджа     Партнер з 

діалогу 

    

Непал      Партнер з 
діалогу 

    

Шрі Ланка     Партнер з 

діалогу 

    

Туреччина     Партнер з 
діалогу 

    

БРІКС 

  

  
  

  

Бразилія   2006 Член/учасник     

РФ   2006 Член/учасник     

Індія    2006 Член/учасник     

Китай   2006 Член/учасник     

Південна 

Африка 

  2010 Член/учасник     

 ТТІП 

  

ЄС    2010 Вийшли з 

угоди 

   2019 

США   2010 Вийшли з 

угоди 

   2019 

Джерело: складено автором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia
https://en.wikipedia.org/wiki/Nepal
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:India&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Laos
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Система показників та умовних позначень, що використовуються 

для аналізу 
 Назва показника Джерело Позначення 

Макропоказники 

відкритості 

глобальній 

економіці 

Мита та інші  

імпортні зобов’язання  

(% податкових надходжень) 

Світовий банк, WDI МІЗ (%ПН) 

Експорт товарів та послуг 

(темпи росту, % дпр) 

Світовий банк, WDI ЕкспТ+П (% дпр) 

Експорт товарів та послуг  

(% ВВП) 

Світовий банк, WDI  ЕкспТ+П (%ВВП) 

Чистий притік ПІІ (% ВВП) Світовий банк, WDI ЧППІІ (%ВВП) 

Чистий відтік ПІІ (% ВВП) Світовий банк, WDI ЧВПІІ (% ВВП) 

Рахунок поточних операцій (% ВВП) Світовий банк, WDI РПО (% ВВП) 

ВВП ( в постійних цінах 2010, 
дол.США) 

Світовий банк, WDI ВВП (2010США) 

Темпи росту ВВП (% дпр) Світовий банк, WDI %ВВП 

ВВП на особу  

( в постійних цінах 2010,  

дол.США) 

Світовий банк, WDI ВВПнд(2010США) 

ГЛВ, млрд.дол.США  ЮНКТАД-EORA ГЛВ 

ВНД ( в постійних цінах 2010, 

дол.США) 

Світовий банк, WDI ВНД 

Мікропоказники 

відкритості 

глобальній 

економіці 

Частка фірм у яких є сайт 

Світовий банк, 

Enterprise survey 

Сайт 

Частка загального обсягу продажів, 

що експортуються напряму (%) 

Світовий банк, 

Enterprise survey 

ПрЕКСП 

Частка загального обсягу ресурсів 

іноземного походження (%) 

Світовий банк, 

Enterprise survey 

ІнРес 

частка компаній, що мають річну 

фінансову звітність, переглянуту 

зовнішніми аудиторами (%) 

Світовий банк, 

Enterprise survey 

ЗовнАуд 

частка компаній з міжнародно 

визнаним сертифікатом якості (%) 

Світовий банк, 

Enterprise survey 

МіжнСертиф 

частка компаній, що використовують 

технології, ліцензовані іноземними 
компаніями 

Світовий банк, 

Enterprise survey 

 

ІнозТехн 

частка компаній, які використовують 

матеріальні вкладення та / або 

поставки іноземного походження 

Світовий банк, 

Enterprise survey 

ФІнозР 

частка компаній, що визначають митні 

та торговельні норми як головне 

обмеження 

Світовий банк, 

Enterprise survey 

МТО 

частка компаній, що визначають 

доступ до фінансування як основне 

обмеження 

Світовий банк, 

Enterprise survey 

ФінО 

Джерело: складено автором на основі даних Світового банку WDI, Enterprise Survey, 

та даних ЮНКТАД[184;205;198] 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Кореляційний аналіз зв’язків між макро- та мікропоказниками відкритості глобальній економіці учасниць 

МРУ/О  
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Ін
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Ф
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о
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М
Т
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Ф
ін

О
 

ЧППІІ (%ВВП) 1                    
ЧВПІІ (% ВВП) 0,63 1                   
РПО (% ВВП) 0,20 0,67 1                  
ВВПнд (2010США) 0,08 0,43 0,25 1                 
%ВВП 0,26 -0,01 0,05 -0,43 1                
ВВП (2010США) -0,22 0,00 0,03 0,47 -0,21 1               
ЕкспТ+П (% дпр) 0,10 -0,05 0,02 -0,13 0,56 -0,06 1              
ЕкспТ+П (% ВВП) 0,69 0,72 0,58 0,16 0,12 -0,24 0,12 1             
МІЗ (%ПН) 0,21 -0,19 -0,18 -0,44 0,31 -0,25 0,23 0,09 1            
ВНД на особу 0,07 0,41 0,25 1,00 -0,40 0,47 -0,12 0,13 -0,45 1           
ГМСВ -0,01 -0,01 0,01 0,00 -0,06 0,03 -0,03 0,02 0,10 0,00 1          
Сайт -0,08 0,20 0,10 0,17 0,07 0,16 -0,01 0,03 0,26 0,15 0,05 1         
ПрЕКСП 0,13 -0,29 -0,30 -0,40 0,22 -0,01 0,12 0,17 0,41 -0,47 0,10 0,52 1        
ІнРес 0,16 -0,05 -0,25 -0,15 0,26 -0,26 0,10 0,08 0,42 -0,16 0,18 0,66 0,54 1       
ЗовнАуд -0,11 0,09 0,16 0,00 0,09 0,10 -0,04 -0,04 0,40 0,05 -0,09 0,73 0,43 0,42 1      
МіжнСертиф -0,22 -0,05 -0,07 0,02 0,12 0,43 -0,13 -0,15 0,23 -0,01 0,13 0,74 0,58 0,40 0,61 1     
ІнозТехн -0,04 -0,04 -0,08 -0,08 0,24 0,04 -0,12 -0,08 0,30 -0,04 0,02 0,61 0,61 0,58 0,57 0,62 1    
ФІнозР 0,10 0,04 -0,13 0,04 0,18 -0,20 0,01 0,06 0,26 0,03 0,08 0,76 0,50 0,95 0,50 0,47 0,62 1   
МТО -0,02 -0,04 -0,08 -0,09 0,26 -0,22 -0,04 -0,07 0,27 -0,10 -0,02 0,45 0,47 0,59 0,35 0,34 0,75 0,63 1  
ФінО 0,03 0,01 -0,09 -0,09 0,22 -0,20 0,06 -0,10 0,32 -0,08 0,05 0,47 0,38 0,66 0,31 0,32 0,68 0,67 0,76 1 

Джерело: розраховано автором на основі ЮНКТАД-Eora та WDI з використанням STATA10 [184;205;198] 
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Таблиця Л.2 

Кореляційний аналіз зв’язків між макро- та мікропоказниками відкритості глобальній економіці країн 

світу та ступенем залученості до ГМСВ 
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ЧППІІ (%ВВП) 1                    
ЧВПІІ (% ВВП) 0,88 1                   
РПО (% ВВП) -0,09 0,00 1                  
ВВПнд (2010США) 0,22 0,21 0,40 1                 
%ВВП -0,01 -0,01 0,01 -0,13 1                
ВВП (2010США) -0,03 -0,01 0,08 0,19 -0,04 1               
ЕкспТ+П (% дпр) 0,04 0,03 -0,01 -0,07 0,54 -0,03 1              
ЕкспТ+П (% ВВП) 0,30 0,25 0,31 0,43 0,02 -0,13 0,02 1             
МІЗ (%ПН) -0,03 -0,03 0,01 -0,23 0,19 -0,15 0,03 -0,01 1            
ВНД на особу 0,14 0,22 0,43 0,99 -0,20 0,28 -0,09 0,40 -0,23 1           
ГМСВ 0,02 0,01 0,00 0,02 -0,04 0,01 -0,04 0,04 -0,02 0,03 1          
Сайт -0,12 0,00 0,14 0,43 0,16 0,07 -0,05 0,30 -0,23 0,46 0,02 1         
ПрЕКСП -0,07 0,04 0,05 0,36 0,07 -0,02 -0,03 0,35 -0,21 0,39 0,02 0,69 1        
ІнРес 0,06 -0,01 -0,14 -0,04 0,12 -0,22 0,04 0,06 0,18 -0,03 0,02 0,49 0,42 1       
ЗовнАуд -0,04 -0,03 -0,03 -0,09 0,23 -0,03 0,12 -0,06 0,13 -0,09 -0,05 0,55 0,34 0,57 1      
МіжнСертиф -0,10 -0,04 0,07 0,31 0,14 0,18 0,02 0,25 -0,10 0,36 -0,01 0,73 0,57 0,39 0,49 1     
ІнозТехн -0,03 0,03 0,07 0,07 0,25 -0,02 0,00 0,20 -0,02 0,13 -0,05 0,57 0,37 0,47 0,52 0,55 1    
ФІнозР 0,01 -0,03 -0,06 0,07 0,15 -0,20 0,01 0,08 0,08 0,06 -0,03 0,64 0,48 0,94 0,67 0,51 0,55 1   
МТО 0,02 0,01 -0,15 -0,29 0,05 -0,15 -0,01 -0,16 0,22 -0,35 -0,08 0,12 0,07 0,53 0,43 0,14 0,25 0,54 1  
ФінО 0,08 0,04 -0,21 -0,32 0,10 -0,16 -0,06 -0,17 0,27 -0,34 -0,11 0,11 0,10 0,54 0,39 0,14 0,22 0,56 0,74 1 

Джерело: розраховано автором на основі ЮНКТАД-Eora та WDI з використанням STATA10 [184;205;198] 
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Таблиця Л.3 

Кореляційний аналіз зв’язків між макро- та мікропоказниками відкритості глобальній економіці країн що 

не входять до МРУ та ступенем залученості до ГМСВ 
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ЧППІІ (%ВВП) 1                    
ЧВПІІ (% ВВП) 0,88 1                   
РПО (% ВВП) -0,09 0,00 1                  

ВВПнд (2010США) 0,23 0,23 0,41 1                 

%ВВП -0,01 -0,01 0,01 -0,10 1                

ВВП (2010США) -0,04 -0,01 0,15 0,24 -0,07 1               

ЕкспТ+П (% дпр) 0,04 0,03 0,01 -0,06 0,54 -0,05 1              

ЕкспТ+П (% ВВП) 0,30 0,25 0,28 0,50 0,01 -0,05 0,01 1             

МІЗ (%ПН) -0,04 -0,04 0,06 -0,20 0,19 -0,15 0,00 -0,04 1            

ВНД на особу 0,15 0,23 0,45 0,99 -0,16 0,39 -0,08 0,47 -0,19 1           

ГМСВ 0,03 0,02 0,00 0,03 -0,04 0,01 -0,05 0,04 -0,03 0,03 1          
Сайт -0,13 -0,01 0,18 0,46 0,19 0,14 -0,07 0,38 -0,36 0,51 0,03 1         
ПрЕКСП -0,09 0,07 0,10 0,43 0,08 0,06 -0,04 0,39 -0,32 0,47 0,03 0,72 1        
ІнРес 0,04 0,02 -0,07 -0,04 0,17 -0,26 0,02 0,06 0,10 -0,02 0,04 0,46 0,39 1       
ЗовнАуд -0,05 -0,02 0,01 -0,11 0,31 -0,02 0,12 -0,06 0,04 -0,12 0,01 0,50 0,32 0,57 1      
МіжнСертиф -0,11 -0,03 0,12 0,36 0,17 0,16 0,02 0,36 -0,20 0,42 -0,07 0,72 0,57 0,38 0,45 1     
ІнозТехн -0,04 0,05 0,11 0,09 0,27 -0,05 0,00 0,27 -0,10 0,16 -0,08 0,55 0,34 0,45 0,51 0,54 1    
ФІнозР -0,02 -0,01 0,01 0,06 0,22 -0,19 -0,01 0,09 0,00 0,07 -0,01 0,63 0,48 0,93 0,68 0,51 0,53 1   
МТО 0,01 0,03 -0,11 -0,33 0,08 -0,16 -0,02 -0,18 0,18 -0,39 -0,07 0,07 0,02 0,50 0,42 0,10 0,19 0,51 1  
ФінО 0,07 0,07 -0,16 -0,36 0,15 -0,16 -0,08 -0,19 0,23 -0,38 -0,13 0,05 0,05 0,49 0,37 0,10 0,16 0,52 0,73 1 

Джерело: розраховано автором на основі ЮНКТАД-Eora та WDI з використанням STATA10 [184;205;198] 
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Потенціал впливу МРУ на функціонування глобальних мереж створення вартості 

 БРІКС 

 

ШОС ВРЕП (Всеосяжне та Прогресивне)  

ТТП 

ТТІП 

Позиція щодо ГВЛ 

Пряма/непряма 

 

 

 

 

 

Непряма- 

підтримуються всі дії 

в межах ГЛВ Стратегії 

економічного 

партнерства БРІКС 

Непряма 

 

 

 

 

 

Пряма 

Стимулювання 

розвитку 

опосередковано через 

розвиток регіональних 

ланцюгів створення 

вартості, в тому числі, 

за рахунок зняття 

обмежень на рух 

товарів та капіталу 

Пряма 

Преамбула Угоди- просування та 

укріплення регіональних ланцюгів 

постачань  

Непряма 

Проект тексту угоди не містив 

окремих положень щодо  

Терміни що 

використовуються 

 

глобальні виробничо-

збутові ланцюги, 

глобальні вартісні 

ланцюги 

 

- global value chains Supply chain Supply chain 

Окремі аспекти 

стимулювання 

розвитку  

І.Вступ- організація 

бізнесу 

 

Стимулювання 

спільного малого та 

середнього 

підприємництва в 

межах ГЛВ 

 

Функціонування 

Ділової Ради країн-

учасниць та Форуму 

глав регіонів як 

запоруки спільного 

підприємництва 

 

Єдині правила 

походження товарів 

стимулюватимуть 

кооперацію в межах 

ГЛВ 

Питання 

функціонування МСБ 

Конкурентоспроможність та 

полегшення ведення бізнесу 

(розвиток транскордонних ланцюгів 

постачань ) 

Національний режим та доступ 

товарів на ринок  

Розвиток  

МСБ (стимулювання включення до 

глобальних ланцюгів постачань) 

  

Державні закупівлі 

МСБ 

 

ІІ. Зменшення 

сервісних витрат 

Створення 

взаємопов’язаних 

Створення 

міжбанківського 

Усунення тарифних та 

нетарифних обмежень 

СФС  

ТБТ 

Торгівля товарами, послугами 

Правила походження 



468 
 

 збалансованих 

транспортних систем  

 

 

об’єднання для 

фінансування 

спільних проектів 

Співпраця в митній 

справі, в тому числі 

єдина система 

управління ризиками 

Спрощення торгівлі 

послугами 

Сприяння інвестиціям  

Електронна комерція 

Транскордонна торгівля послугами 

Правила походження  

Митне адміністрування та 

спрощення торгівлі 

Фінансові послуги 

Телекомунікації 

Електронна комерція 

СФС 

ТБТ 

Регуляторне співробітництво 

митні правила та Спрощення 

торгівлі Інвестиції 

Інтелектуальна власність 

Географічне походження 

Вирішення спорів на рівні 

держава-держава 

Телекомунікації 

ІІІ. Зменшення 

витрат на 

виробництво (за 

Накагава Дз.) 

 

Співробітництво в 

сфері техніки та 

технології  

 

 Співробітництво в 

сфері техніки та 

технології 

Захист прав 

інтелектуальної 

власності  

Положення щодо 

конкуренції 

розв’язання спорів та 

суперечок 

МСБ 

Прозорість та антикорупційна 

діяльність 

Фінансові послуги  

Державні закупівлі 

Державні підприємства 

Робоча сила 

 

Державні закупівлі 

Сталий розвиток 

Енергетика та сировина 

Загальні механізми 

впливу на ГМСВ 

Інституційна 

апроксимація з метою 

спрощення торгівлі та 

встановлення єдиних 

правил та процедур  

Функціонування 

банку розвитку 

Фінансування 

інфраструктурних 

проектів 

Фінансування 

інфраструктурних 

проектів (переважно 

транспортні) 

- - Питання регулювання торгівлі 

продукцією окремих галузей 
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Покриття ГВЛ, в 

т.ч. секторальні 

особливості 

Загалом країни БРІКС 

займають нижчі 

ланцюги створення 

доданої вартості, 

окремої єдиної 

спеціалізації на якійсь 

галузі промисловості 

не спостерігається 

- В мегарегіоні розвинені 

технологічно-

інтенсивні ланцюги 

створення вартості 

(машинобудування та 

електроніка) та рітейл 

мережі (харчова 

промисловість, 

текстильна тощо)  

 

Такі країни ВП ТТП як: Японія 

(Бруней, Перу та Австралія) 

розташовані на відносно вищих 

щаблях ГМСВ, тоді як такі країни, як 

Сінгапур (і аналогічно, Мексика, 

Малайзія та В'єтнам) - відносно 

нижче. Китай домінує в ГМСВ в 

Азії. Більшість сконцентровано в 

таких секторах, як: виробництво з 

гуми та пластмас, базові метали, 

комп'ютерне, електронне та оптичне 

обладнання, будівництво, 

фінансування 

посередництво в послугах  

Близько 1/3 всієї торгівлі 

через Атлантичний океан 

складає внутрішньофірмова 

торгівля. Також США та ЄС 

залишаються один для одного 

найбільшими прямими 

інвесторами (62% та 50% 

сукупного обсягу інвестицій 

відповідно). Ці факти 

підкреслюють важливість 

аспекту сприяння розвитку 

глобальних ланцюгів 

створення вартості в 

укладанні ТТІП 

Джерело: складено автором 
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Таблиця М.2  

Порівняння ролі МРУ/О в реалізації глобального економічного врядування 
 БРІКС 

 

ШОС ВРЕП (Всеосяжне та Прогресивне)  

ТТП 

ТТІП 

Статус Дипломатична 

асоціація/група 
країн 

Міжурядова міжнародна 

організація 

Торгівельна угода 

ЗВТ+ 
за принципом 

«відповідний до СОТ» 

Торгівельна угода 

ВП ЗВТ 
за принципом «СОТ плюс» 

Торгівельна угода 

«Глибока» ЗВТ 
за принципом «СОТ плюс» 

Рік створення 2006 (БРІК) 

2010- приєднання 

ПАР 

2002 2012- початок перемовин 

2020- підписання 

2016-початок перемовин щодо 

ТТП 

2018- ратифікація ВП ТТП (вступ 

в дію на початку 2019 р.) 

2013-початок перемовин 

2016- закінчення без укладання 

угоди 

Формальність Неформальне Формальне Формальне Формальне Формальне 

Вступ для 

потенційних 

членів 

 

Вільний: нові 

учасники 

затверджуються 

Радою організації 

Можливий вступ 

Індонезії  

Вільний: нові учасники 

затверджуються Радою глав 

держав-учасниць ШОС 

(ст.13 Хартії) 

Вільний: перевага 

надається менш 

розвиненим країнам 

Умовно обмежений: Комісія, що 

складається з представників 

учасниць партнерства, 

домовляється про умови вступу, 

що не суперечать основному 

тексту угоди  

Вступ для третіх країн був не 

виключений. 

Рішення щодо вступу мало 

затверджуватись Спільним 

Комітетом 

Роль в 

глобальному 

економічному 
врядуванні 

НБР являє собою 

зсув в розвитку 

фінансової 
парадигми на 

користь країн що 

розвиваються  

Розвиток 

інфраструктурних 

проектів, що 

мають глокальне 

значення 

Розвиток інфраструктурних 

проектів, особлива 

важливість для країн, які на 
мають власного виходу до 

моря 

Функціонування в межах 

регіону 

Азійського банку 
інфраструктурних 

інвестицій  

Спроба розвитку Індо-

Тихоокеанського 

співробітництва 

Зсув у глобальному економічному 

врядуванні в бік Азійсько-

Тихоокеанського регіону  
 

Спроба вивести з кризи 

Трансатлантично-центричний 

світовий порядок заснований на 
консенсусі 

Зміни в 

глобальному 

регіоналізмі 

 Можливий ефект доміно за Болдуін 
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Лідер  

або 
географічні 

диспропорції 

в проектах 

 

Російська 

Федерація та 
Китай 

Окрема роль, втім 

дещо менша, 

належить Індії 

Російська Федерація та 

Китай 
 

Китай (в організації 

присутні диспропорції 
економічного розвитку її 

членів) 

Китай 

Вихід США та Індії з Угоди дещо 
зменшили потенціал впливу 

організації на глобальне 

економічне врядування  

Явного лідера немає. 

В самому ЄС превалює 
економічна домінанта Німеччини  

Очікуваний 

економічний 

ефект 

 

- - ВРЕП може призвести до 

зростання ВВП 

об’єднання на 2% в 2025 р 

(від 0,2% до 3,7%)  

ТТП має потенціал до збільшення 

загального ВВП об’єднання на 

1,1% до 2030 р., а обсягів торгівлі- 

на 11%  

Зростання ВВП США на 0,48%, 

ЄС- 0,39% в перспективі до 2027 

року. Зростання експорту для ЄС 

на 16%, для США на 23%. 

(розрахунки 2013 р.) 

Джерело: складено автором 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



472 
 

Додаток Н 

 
 

Рис.Н.1. Кластеризація країн щодо ступеня їх включення до глобальної 

економіки станом на кінець 2017 року 
(верхній рисунок без GVC, нижній- включно з параметром GVC) 

Джерело: побудовано в програмному забезпеченні R* за [205;198] 

*програмне забезпечення працює виключно в англомовному середовищі  
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Додаток О 

Таблиця О. 1. 

Регіональні торгівельні угоди (РТУ) в межах ШОС 

  

К
и

та
й

 

К
аз

ах
ст

ан
 

К
и

р
ги

зс
та

н
 

Р
Ф

 

Т
ад

ж
и

к
и

ст
ан

 

У
зб

ек
и

ст
ан

 

Ін
д
ія

 

П
ак

и
ст

ан
 

 Китай 

 - - - - - APTA (1975)  

ЗВТ 

 Казахстан 

-  ЄАЕС (2015)  

ЗВТ СНД 

ЗВТ (2011) 

ЄАЕС(2015) ЗВТ СНД (2011) - - - 

 Киргизстан 

- ЄАЕС (2015) 

ЗВТ СНД 

ЗВТ (2011) 

 ЄАЕС (2015) 

ЗВТ СНД (2011) 

ЗВТ СНД(2011) ЗВТ - - 

 Російська Федерація 
- ЄАЕС (2015) 

ЗВТ СНД (2011) 

ЄАЕС(2015) 

ЗВТ СНД(2011) 

 ЗВТ (2011) ЗВТ - - 

Таджикистан - ЗВТ СНД (2011) ЗВТ СНД (2011) ЗВТ (2011) - - - - 

Узбекистан  - - ЗВТ ЗВТ - - - - 

Індія 

APTA (1975) - - - - -  GSTP 

 

SAPTA 

Пакистан  

ЗВТ - - - - - GSTP 
SAPTA 

 

Джерело: складено автором за [199] 
*ЄАЕС- Євразійський економічний союз (ЕС на базі митного союзу ЄврАзЕС) 

APTA -Азійсько-Тихоокеанська торгівельна угода 

 SAPTA- Південноазіатська преференційна торгівельна угода 

GSTP- Глобальна система торгових преференцій серед країн, що розвиваються 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Tajikistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
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Таблиця О. 2. 

Преференційні торгівельні угоди (ПТУ) в межах ШОС 

 

К
и

та
й

 

К
аз

ах
ст

ан
 

К
и

р
ги

зс
та

н
 

Р
Ф

 

Т
ад

ж
и

к
и

ст
а

н
 

У
зб

ек
и

ст
ан

 

Ін
д
ія

 

П
ак

и
ст

ан
 

А
ф

га
н

іс
та

н
 

Б
іл

о
р

у
сь

  

Ір
ан

 

М
о

н
го

л
ія

 

В
ір

м
ен

ія
 

А
зе

р
б
ай

д
ж

а

н
 

К
ам

б
о

д
ж

а 

Н
еп

ал
 

Ш
р

і 
Л

ан
к
а 

Т
у

р
еч

ч
и

н
а 

 Китай 

 GSTP 

(2010) 

Китай 
бенефіціар 

- GSTP 

(2010) 

Китай 
бенефіціар 

- - - - - - - - GSTP 

(2016) 

Кит 
бен 

- - DFQF 

(2010 ) - 

GSTP 

(2002) 

Китай 
бенефіціар 

 Казахстан 

GSTP 
(2010) 

Китай 

бенефіціар 

GSP (2010) 

  -   GSP GSP GSP - GSP GSP - - GSP GSP 

GSP GSP 

 Киргизстан 
- - - - - - - - DFQF 

(2010 ) 

- - - - - - DFQF 

(2010 ) 
- 

GSP (кир 

бен 2002) 

 Російська 
Федерація 

GSP 

(РФ 
провайдер) 

- -  - - GSP GSP GSP  GSP GSP - - GSP GSP 

GSP 
GSP (РФ 
бен 2002) 

 Таджикистан 
- - - - - - - - DFQF 

(2010 ) 

- - - - - - DFQF 

(2010 ) 
- 

GSP (тдж 

бен 2002 

Узбекистан 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

- 
GSP (узб 

бен 2002 

Індія 

- GSP (інд б 

2010) 

- GSP (інд б 

2010) 

- - - - DFQF 

(2010 ) 

- - - GSP 

(інд б 

2016) 

- - DFQF 

(2010 ) - 

GSP (інд б 

2002) 

Пакистан 

- GSP 

(пакистан 

б 2010) 

- GSP 

(пакистан 

б 2010) 

- - - - - - - - GSP 

(інд б 

2016) 

- - - 

- 

GSP 

(пакистан 

б 2002) 

Джерело: складено автором за [199] 
*GSTP- Глобальна система торгових преференцій серед країн, що розвиваються 

GSP- Глобальна система преференцій  
Сhinese duty-free, quota-free (DFQF) market access programme entered into force on 1 July DFQF (2010 ) 
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Таблиця О. 3. 

РТУ в межах ШОС 

 
К

и
та

й
 

К
аз

ах
ст

ан
 

К
и

р
ги

зс
та

н
 

Р
Ф

 

Т
ад

ж
и

к
и

ст
ан

 

У
зб

ек
и

ст
ан

 

Ін
д
ія

 

П
ак

и
ст

ан
 

А
ф

га
н

іс
та

н
 

Б
іл

о
р

у
сь

  

Ір
ан

 

М
о

н
го

л
ія

 

В
ір

м
ен

ія
 

А
зе

р
б
ай

д
ж

ан
 

К
ам

б
о

д
ж

а 

Н
еп

ал
 

Ш
р

і 
Л

ан
к
а 

Т
у

р
еч

ч
и

н
а 

 Китай 

 - - - - - АПТА  

ЗВТ 

(2007,200

9) 

 - - - - - АСЕАН

-Китай 
- АПТА - 

Казахстан 

-  ЄАЕ

С 

ЗВТ 

СНД 

ЗВТ 

ЄАЕ

С 

ЗВТ 

СН

Д 

- - - - ЗВТ СНД 

ЗВТ 

СЕЗ 

MC- 

Казахста
н-РФ-

Білорусь  

ЄАЕ

С 

 

- ЗВТ 

СНД 

ЗВТ 

- - 

- - - 

Киргизстан 

- ЄАЕ

С 

ЗВТ 

СНД 

ЗВТ 

 ЄАЕ

С 

ЗВТ 

СНД 

ЗВТ 

СН

Д 

ЗВ

Т 

- - - ЄАЕС 

ЗВТ СНД 

- - ЄАЕ

С 

ЗВТ 

СНД 

- - 

- - - 

Російська 

Федерація 

- ЄАЕ

С 

ЗВТ 

СНД 

ЄАЕ

С 

ЗВТ 

СНД 

 ЗВТ ЗВ

Т 

- - - ЄАЕС 

ЗВТ СНД 

ЄАЕ

С 

 

 ЄАЕ

С 

ЗВТ 

СНД 

ЗВ

Т 

- 

- - - 

Таджикиста

н 

- ЗВТ 

СНД 

ЗВТ 

СНД 

ЗВТ - - - - - ЗВТ СНД - - ЗВТ 

СНД 

- - 
- - - 

Узбекистан  - - ЗВТ ЗВТ - - - - - - - - СНД - - - - - 

Індія 

АПТ

А 

- - - - -  GSTP 

SAPTA 

GSTP 

SAPT

A 

- GSTP - - - АСЕАН

-Індія ЗВТ 

SAPT

A 

GSTP 

SAPT

A 

АПТА 

ЗВТ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Tajikistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Tajikistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
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Пакистан  

ЗВТ - - - - - GSTP 

SAPT

A 

 APTA 

SAPT

A 

- ОЕС 

GSTP 

 
 

- - - - 

SAPT
A 

GSTP 

SAPT

A 
ЗВТ 

ОЕ

С 

 
PT

N 

Джерело: складено автором за [199] 
*ЄАЕС- Євразійський економічний союз (ЕС на базі митного союзу ЄврАзЕС) 

АПТА-Азійсько-Тихоокеанська торгівельна угода (преференційна торговельна угода) 

 SAPTA- Південноазіатська преференційна торгівельна угода (преференційна торговельна угода) 

GSTP- Глобальна система торгових преференцій серед країн, що розвиваються (преференційна торговельна угода) 

Організація економічного співробітництва- ОЕС (міжурядова організація) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
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Таблиця О.4. 

ПТУ в межах ВРЕП 

 

Ін
д
ія

 

К
ам

б
о

д
ж

а 

Ін
д
о
н

ез
ія

 

Л
ао

с 

М
ал

ай
зі

я 

М
’я

н
м

а 

Ф
іл

іп
п

ін
и

 

С
ін

га
п

у
р
 

Т
ай

л
ан

д
 

В
’є

тн
ам

 

К
и

та
й

 

Я
п

о
н

ія
 

П
ів

д
ен

н
а 

К
о

р
ея

 

А
в
ст

р
ал

ія
 

Н
о

в
а 

З
ел

ан
д
ія

 

 Індія 
(вийшла з 

угоди у 
2019 році) 

- Duty-Free 
Tariff 

Preference 

Scheme for 

LDCs (2010 ) 

Індія 

провайдер 

 Duty-Free 
Tariff 

Preference 

Scheme for 

LDCs (2010 ) 

Індія 

провайдер 

 Duty-Free 
Tariff 

Preference 

Scheme for 

LDCs (2010 ) 

Індія 

провайдер 

- - - - - GSP 
Інд 

бен 

(1971) 

- GSP 
Інд 

бен 

(1974) 

GSP 
Інд 

бен 

(1972) 

 Камбоджа  

DFQF 

(2008 ) 

- - - - - - - DFQF 

(2015 ) 

- DFQF 

(2010 ) 

GSP 

 бен 

(1971) 

ПТУ 

для 

НРК 

(2010) 

GSP 

 бен 

(1974) 

GSP 

 бен 

(1972) 

 Індонезія  

- - - - - - - - - - - GSP 

 бен 

(1971) 

- GSP 

 бен 

(1974) 

GSP 

 бен 

(1972) 

Лаос 

DFQF 

(2008 ) 

- - - - - - - DFQF 

(2015 ) 

- - GSP 

 бен 

(1971) 

ПТУ 

для 

НРК 

(2010) 

GSP 

 бен 

(1974) 

GSP 

 бен 

(1972) 

Малайзія 
- - - - - - - - - - - - - GSP 

 бен 
(1974) 

GSP 

 бен 
(1972) 

М’янма 

DFQF 

(2008 ) 

- - - - - - - DFQF 

(2015 ) 

- DFQF 

(2010 ) 

GSP 

 бен 

(1971) 

ПТУ 

для 

НРК 

(2010) 

GSP 

 бен 

(1974) 

GSP 

 бен 

(1972) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia
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Філіппіни 
- - - - - - - - - - - GSP 

 бен 

(1971) 

- GSP 

 бен 

(1974) 

GSP 

 бен 

(1972) 

Сінгапур 
- - - - - - - - - - - - - GSP 

 бен 
(1974) 

- 

Тайланд 
- DFQF (2010 ) 

провайдер 

- DFQF (2010 ) 

провайдер 

- DFQF (2010 ) 

провайдер 

- - - - - - - GSP 

 бен 

(1974) 

GSP 

 бен 

(1972) 

В’єтнам 
- - - - - - - - - - - GSP 

 бен 

(1971) 

- GSP 

 бен 

(1974) 

GSP 

 бен 

(1972) 

Китай 
- DFQF (2010 ) 

Китай 

провайдер 

- DFQF (2010 ) 

Китай 

провайдер 

- DFQF (2010 ) 

Китай 

провайдер 

- - - - - - - GSP 

 бен 

(1974) 

GSP 

 бен 

(1972) 

Японія GSP GSP GSP GSP - GSP GSP - - GSP - - - - - 

Південна 

Корея 

- ПТУ для НРК  

провайдер 

- ПТУ для НРК  

провайдер 

- ПТУ для НРК  

провайдер 

- - - - - - - GSP 

 бен 

(1974) 

- 

Австралія  
GSP GSP GSP GSP GSP GSP GSP GSP GSP GSP GSP - GSP -  

Нова 
Зеландія 

GSP GSP GSP GSP GSP GSP GSP  GSP GSP GSP - - - -- 

Джерело: складено автором за [199] 

*НРК- найменш розвинені країни 
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Таблиця О.5. 

РТУ в межах ВРЕП 

 Ін
д
ія

 

К
ам

б
о

д
ж

а 

Ін
д
о
н

ез
ія

 

Л
ао

с 

М
ал

ай
зі

я 

М
’я

н
м

а 

Ф
іл

іп
п

ін
и

 

С
ін

га
п

у
р
 

Т
ай

л
ан

д
 

В
’є

тн
ам

 

К
и

та
й

 

Я
п

о
н

ія
 

П
ів

д
ен

н
а 

К
о

р
ея

 

А
в
ст

р
ал

ія
 

Н
о

в
а 

З
ел

ан
д
ія

 

 І
н

д
ія

 

(в
и

й
ш

л
а 

з 
у
го

д
и

 в
 

2
0
1
9
 р

о
ц

і)
 

 АСЕА
Н-Індія 

(2010,2

015) 

ЗВТ 
(2005) 

GSTP 

(1989) 

АСЕА

Н-Індія 

(2010,2

015) 

АРТА(1976
,2013) 

АСЕАН-

Індія 

(2010,2015) 

GSTP 
(1989) 

АСЕАН

-Індія 

(2010,2

015) 

ЗВТ 
(2011) 

GSTP 

(1989) 

АСЕА

Н-Індія 

(2010,2

015) 

GSTP 
(1989) 

АСЕА

Н-Індія 

(2010,2

015) 

ЗВТ 
(2004) 

GSTP 

(1989) 

АСЕАН

-Індія 

(2010,2

015) 

ЗВТ 
(2004) 

GSTP 

(1989) 

АСЕАН

-Індія 

(2010,2

015) 

GSTP 
(1989) 

АСЕА

Н-Індія 

(2010,2

015) 

АРТА 
(1976,2

013) 

ЗВТ 
(2011

) 

ЗВТ 
(2010) 

GSTP 

(1989) 

АРТА 

(1976,2

013) 

- - 

 К
ам

б
о
д

ж
а 

АСЕАН-

Індія 

(2010,2015) 

 БЛОК1 АСЕА

Н-

Китай 

(2005,2

007) 

 

АСЕ

АН-

Японі

я 

(2008

) 
 

АСЕА

Н-

Півден

на 

Корея 

(2010,2
010) 

 

АСЕАН-

Австралія-Нова 

Зеландія (2010) 

 

 І
н

д
о
н

ез
ія

 

ЗВТ (2005) 

GSTP 

(1989) 

АСЕАН-

Індія 

(2010,2015) 

БЛОК1  БЛОК1 БЛОК1 

GSTP (1989) 

АСЕА

Н-

Китай 

(2005,2

007) 

 

АСЕ

АН-

Японі

я 

(2008 

ЗВТ 

(2008

) 

АСЕА

Н-

Півден

на 

Корея 

(2010,2

010) 

GSTP 

(1989) 

 

АСЕАН-

Австралія-Нова 

Зеландія (2010) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia
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Л
ао

с
 

АРТА(1976

,2013) 

АСЕАН-
Індія 

(2010,2015) 

БЛОК1  БЛОК1 БЛОК1

ЗВТ 

(1991) 

БЛОК1 АСЕА

Н-

Китай 
(2005,2

007) 

АРТА 

(1976,2

013) 

 

АСЕ

АН-

Японі
я 

(2008

) 

 

АСЕА

Н-

Півден
на 

Корея 

(2010,2

010) 

АРТА 

(1976,2

013) 

АСЕАН-

Австралія-Нова 

Зеландія (2010) 
 

М
ал

ай
зі

я
 

GSTP 

(1989) 

АСЕАН-

Індія 

(2010,2015) 

БЛОК1 БЛОК1 

GSTP 

(1989) 

БЛОК1  БЛОК1 

GSTP (1989) 

 

БЛОК1 

GSTP 

(1989) 

СРТРР 

(2018) 

БЛОК1 

GSTP 

(1989) 

БЛОК1 

GSTP 

(1989) 

СРТРР 

(2018) 

АСЕА

Н-

Китай 

(2005,2

007) 

 

АСЕ

АН-

Японі

я 

(2008 

ЗВТ 
(2006

) 

СРТР

Р 

(2018

) 

АСЕА

Н-

Півден

на 

Корея 

(2010,2
010) 

GSTP 

(1989) 

 

АСЕАН-

Австралія-Нова 

Зеландія (2010) 

СРТРР (2018) 

ЗВТ (окремо з 

Австралією, 2013 
та НЗ, 2010) 

М
’я

н
м

а 

ЗВТ (2011) 

GSTP 

(1989) 

АСЕАН-

Індія 

(2010,2015) 

БЛОК1 БЛОК1 

GSTP 

(1989) 

БЛОК1 БЛОК1 

GSTP 

(1989) 

 

 БЛОК1 

GSTP (1989) 

 

АСЕА

Н-

Китай 

(2005,2

007) 

 

АСЕ

АН-

Японі

я 

(2008 

ЗВТ 

(2008
) 

АСЕА

Н-

Півден

на 

Корея 

(2010,2

010) 
GSTP 

(1989) 

 

АСЕАН-

Австралія-Нова 

Зеландія (2010) 
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Ф
іл

іп
п

ін
и

 
GSTP 

(1989) 

АСЕАН-
Індія 

(2010,2015) 

БЛОК1 БЛОК1 

GSTP 

(1989) 

БЛОК1 БЛОК1 

GSTP (1989) 

БЛОК1 
GSTP (1989) 

 БЛОК1 

GSTP (1989) 

АСЕА

Н-

Китай 
(2005,2

007) 

 

АСЕ

АН-

Японі
я 

(2008 

ЗВТ 

(2008

) 

АСЕА

Н-

Півден
на 

Корея 

(2010,2

010) 

GSTP 

(1989) 

PTN 

(1973) 

АСЕАН-

Австралія-Нова 

Зеландія (2010) 
 

С
ін

га
п

у
р
 

ЗВТ (2004) 

GSTP 

(1989) 

АСЕАН-

Індія 
(2010,2015) 

БЛОК1 БЛОК1 

GSTP 

(1989) 

БЛОК1 БЛОК1 

GSTP 

(1989) 

СРТРР 

(2018) 

БЛОК1 

GSTP (1989) 

 

 БЛОК1 

GSTP (1989) 

 

АСЕА

Н-

Китай 

(2005,2

007) 
ЗВТ 

(2009) 

АСЕ

АН-

Японі

я 

(2008 
СРТР

Р 

(2018

) 

ЗВТ 

(2002

) 

АСЕА

Н-

Півден

на 

Корея 
(2010,2

010) 

GSTP 

(1989) 

ЗВТ 

(2006) 

АСЕАН-

Австралія-Нова 

Зеландія (2010) 

СРТРР (2018) 

ЗВТ (окремо з 
Австралією, 2003 

та НЗ, 2001) 

TPP+str partnership 

с новой зел (2017) 

Т
ай

л
ан

д
 

ЗВТ (2004) 

GSTP 

(1989) 

АСЕАН-

Індія 

(2010,2015) 

БЛОК1 БЛОК1 

GSTP 

(1989) 

БЛОК1 БЛОК1 

GSTP (1989) 

 БЛОК1 

GSTP 

(1989) 

 

АСЕА

Н-

Китай 

(2005,2

007) 

 

АСЕ

АН-

Японі

я 

(2008 

ЗВТ 
(2007

) 

АСЕА

Н-

Півден

на 

Корея 

(2010,2
010) 

GSTP 

(1989) 

 

АСЕАН-

Австралія-Нова 

Зеландія (2010) 

ЗВТ (окремо з 

Австралією, 2005 

та НЗ, 2005) 
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В
’є

тн
ам

 
GSTP 

(1989) 

АСЕАН-
Індія 

(2010,2015) 

БЛОК1 БЛОК1 

GSTP 

(1989) 

БЛОК1 БЛОК1 

GSTP 

(1989) 
СРТРР 

(2018 

БЛОК1 

GSTP 

(1989) 
 

БЛОК1 

GSTP 

(1989) 

БЛОК1 

GSTP 

(1989) 
 

БЛОК1 

GSTP 

(1989) 
 

 АСЕА

Н-

Китай 
(2005,2

007) 

 

АСЕ

АН-

Японі
я 

(2008 

ЗВТ 

(2009

) 

СРТР

Р 

(2018

) 

ЗВТ 

(2002
) 

АСЕА

Н-

Півден
на 

Корея 

(2010,2

010) 

GSTP 

(1989) 

ЗВТ 

(2015) 

АСЕАН-

Австралія-Нова 

Зеландія (2010) 
СРТРР 

К
и

та
й

 

АРТА 
(1976,2013) 

АСЕАН-Китай 
(2005,2007) 

АСЕАН-
Китай 

(2005,2007) 

АРТА 

(1976,2013) 

 

АСЕАН-Китай (2005,2007) 
 

АСЕАН
-Китай 

(2005,2

007) 

ЗВТ 

(2009) 

АСЕАН-Китай 
(2005,2007) 

 

 - АРТА 
(1976,2

013) 

ЗВТ 

(2015) 

ЗВТ 
(2015) 

ЗВТ 
(2008) 

Я
п

о
н

ія
 

ЗВТ (2011) АСЕА

Н-

Японія 

(2008) 

 

АСЕА

Н-

Японія 

(2008 

ЗВТ 

(2008) 

АСЕАН-

Японія 

(2008) 

 

АСЕАН

-Японія 

(2008 

ЗВТ 

(2006) 

СРТРР 

(2018) 

АСЕА

Н-

Японія 

(2008 

ЗВТ 

(2008) 

АСЕА

Н-

Японія 

(2008 

ЗВТ 

(2008 

АСЕАН

-Японія 

(2008 

ЗВТ 

(2006) 

СРТРР 

(2018) 

ЗВТ 
(2002) 

АСЕАН

-Японія 

(2008 

ЗВТ 

(2007) 

АСЕА

Н-

Японія 

(2008 

ЗВТ 

(2009) 

СРТРР 

(2018) 
ЗВТ 

(2002) 

-  - СРТРР 

(2018) 

ЗВТ 

(2015) 

СРТРР 

(2018) 
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П
ів

д
ен

н
а 

К
о
р
ея

 
ЗВТ (2010) 

GSTP 

(1989) 
АРТА 

(1976,2013) 

АСЕА

Н-

Півден
на 

Корея 

(2010,2

010) 

 

БЛОК 

2 

 

АСЕАН-

Південна 

Корея 
(2010,2010) 

АРТА 

(1976,2013) 

АСЕАН-Південна 

Корея (2010,2010) 

GSTP (1989) 
 

 

 

БЛОК 

2 

PTN 
(1973) 

БЛОК 2 

ЗВТ 

(2006) 

БЛОК 2 

 

 

БЛОК 

2 

ЗВТ 
(2015) 

АРТА 

(1976,2

013) 
ЗВТ 

(2015) 

-  ЗВТ 

(20150 

ЗВТ 

(2014) 
А

в
ст

р
ал

ія
  

- АСЕАН-Австралія-Нова 

Зеландія (2010) 

 

АСЕАН

-

Австрал

ія-Нова 

Зеланді

я (2010) 

СРТРР 

(2018) 
ЗВТ 

(окремо 

з 

Австрал

ією, 

2013 та 

НЗ, 

2010) 

АСЕАН-

Австралія-Нова 

Зеландія (2010) 

 

АСЕАН

-

Австрал

ія-Нова 

Зеланді

я (2010) 

СРТРР 

(2018) 
ЗВТ 

(окремо 

з 

Австрал

ією, 

2003 та 

НЗ, 

2001) 

АСЕАН

-

Австрал

ія-Нова 

Зеланді

я (2010) 

ЗВТ 

(окремо 
з 

Австрал

ією, 

2005 та 

НЗ, 

2005) 

 

АСЕА

Н-

Австра

лія-

Нова 

Зеланді

я 

(2010) 
СРТРР 

(2018) 

ЗВТ 

(2015) 

СРТР

Р 

(2018

) 

ЗВТ 

(2015

) 

ЗВТ 

(2015) 

 АСЕАН

-

Австрал

ія-Нова 

Зеланді

я (2010) 

СРТРР 

(2018) 
SPART

ECA 

(1981) 

ANZCE

RTA 

(1983,19

89) 
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Н
о
в
а 

З
ел

ан
д
ія

 
 TPP+str 

partners

hip с 
новой 

зел 

(2017) 

ЗВТ 

(2008) 

СРТР

Р 

(2018
) 

 

ЗВТ 

(2014) 

АСЕАН

-

Австрал
ія-Нова 

Зеланді

я (2010) 

СРТРР 

(2018) 

SPART

ECA 

(1981) 

ANZCE

RTA 

(1983,19
89) 

 

Джерело: складено автором за [199] 
*АСЕАН-Індія ЗВТ+ЕС 

GSTP- Partial Scope Agreement 

БЛОК 1 =АСЕАН-Індія (2010,2015)+АСЕАН-Китай (2005,2007)+АСЕАН-Японія (2008)+АСЕАН-Південна Корея (2010,2010)+АСЕАН-Австралія-Нова Зеландія 

(2010)+АФТА (1993) 
БЛОК 2 АСЕАН-Південна Корея (2010,2010)+GSTP (1989) 
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Таблиця О.6. 

Преференційні торгівельні угоди (ПТУ) в межах ТТП 

Провайдер/ 

бенефіціар 
,Я

п
о

н
ія

 

К
ан

ад
а 

С
ін

га
п

у
р
 

Б
р

у
н

ей
 

А
в
ст

р
ал

ія
 

Н
о

в
а 

З
ел

ан
д
ія

 

Ч
и

л
і 

П
ер

у
 

В
’є

тн
ам

 

М
ал

ай
зі

я 

М
ек

си
ка

 

Японія  - - - - - - GSP(1971) GSP(1971) - - 

Канада -  - - - - - - GSP(1971) - - 

Сінгапур 

- -  - GSP(1974) 

Австралія 

провайдер 

- - - - - - 

Бруней 

- - - - GSP(1974) 

Австралія 

провайдер 

- - - - - - 

Австралія - - GSP(1974) -  - GSP(1974) GSP(1974) GSP(1974) GSP(1974) GSP(1974) 

Нов.Зеландія - - - - - - GSP(1972) GSP(1972) GSP(1972) GSP(1972) GSP(1972) 

Чилі 

- - - - GSP(1974) 

Австралія 

провайдер 

GSP(1972) 

Нова Зеландія 

провайдер 

 - - - - 

Перу 

GSP(1971) 

Японія 

провайдер 

- - - GSP(1974) 

Австралія 

провайдер 

GSP(1972) 

Нова Зеландія 

провайдер 

-  - - - 

В’єтнам 

GSP(1971) 

Японія 

провайдер 

GSP(1972) 

Канада 

провайдер 

- - GSP(1974) 

Австралія 

провайдер 

GSP(1972) 

Нова Зеландія 

провайдер 

- -  - - 

Малайзія 

- - - - GSP(1974) 

Австралія 

провайдер 

GSP(1972) 

Нова Зеландія 

провайдер 

 - - - - 

Мексика 

- - - - GSP(1974) 

Австралія 

провайдер 

GSP(1972) 

Нова Зеландія 

провайдер 

 - - -  

Сінгапур 

- - - - GSP(1974) 

Австралія 

провайдер 

-  - - -  

Джерело: складено автором за [199] 
*США вийшли з угоди в 2017, до того жодного разу не були ані провайдером, ані отримувачем ПТУ для жодного з учасників ТТП 
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Таблиця О. 7. 

Регіональні торгівельні угоди (РТУ) в межах ТТП 

 ,Я
п

о
н

ія
 

К
ан

ад
а 

С
ін

га
п

у
р
 

Б
р

у
н

ей
 

А
в
ст

р
ал

ія
 

Н
о

в
а 

З
ел

ан
д
ія

 

Ч
и

л
і 

П
ер

у
 

В
’є

тн
ам

 

М
ал

ай
зі

я 

М
ек

си
ка

 

С
Ш

А
 (

в
и

й
ш

л
и

 з
 

у
го

д
и

 в
 2

0
1
7

 

Я
п

о
н

ія
 

 СРТРР 
(2018) 

 

АСЕАН-
Японія 

(2008) 

СРТРР 

(2018) 

ЗВТ (2002) 

Японія 
(2008 

ЗВТ (2008) 

СРТРР 

(2018) 

 

СРТРР (2018) 
ЗВТ (2015) 

СРТРР (2018) 
 

ЗВТ (2007) 
СРТРР 

(2018) 

 

ЗВТ 
(2012) 

СРТРР 

(2018) 

АСЕАН-
Японія 

(2008 

ЗВТ (2009) 

СРТРР 

(2018) 

ЗВТ (2002) 

АСЕАН-
Японія 

(2008 

ЗВТ (2006) 

СРТРР 

(2018) 

ЗВТ 
(2005) 

СРТРР 

(2018) 

- 

К
ан

ад
а 

СРТРР 

(2018) 

 

 СРТРР 

(2018) 

 

СРТРР 

(2018) 

 

СРТРР (2018) 

 

СРТРР (2018) 

 

ЗВТ (1997) 

СРТРР 

(2018) 

 

ЗВТ 

(2009) 

СРТРР 

(2018) 

 

СРТРР 

(2018) 

 

СРТРР 

(2018) 

 

НАФТА 

(1994) 

СРТРР 

(2018) 

НАФТА 

(1994) 

 

С
ін

га
п

у
р
 

АСЕАН-

Японія 

(2008) 

СРТРР 
(2018) 

ЗВТ 

(2002) 

СРТРР 

(2018) 

 

 БЛОК1 

СРТРР 

(2018) 

TPP+str 
partnership 

(2006) 

АСЕАН-

Австралія-

Нова 

Зеландія 
(2010) 

СРТРР (2018) 

ЗВТ (, 2003) 

TPP+str 

partnership с 

новой зел 

(2017) 

АСЕАН-

Австралія-

Нова Зеландія 

(2010) 
СРТРР (2018) 

ЗВТ ( 2001) 

TPP+str 

partnership с 

новой зел 

(2017) 

СРТРР 

(2018) 

GSTP 

(1989) 
TPP+str 

partnership 

(2006) 

 

СРТРР 

(2018) 

GSTP 

(1989) 
ЗВТ 

(2009) 

 

БЛОК1 

GSTP 

(1989) 

СРТРР 
(2018) 

 

 

БЛОК1 

GSTP 

(1989) 

СРТРР 
(2018) 

GSTP 

(1989) 

СРТРР 

(2018) 

ЗВТ 

(2004) 
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Б
р
у
н

ей
 

Японія 

(2008 

ЗВТ 
(2008) 

СРТРР 

(2018) 

 

СРТРР 

(2018) 

 

БЛОК1 

СРТРР 

(2018) 
TPP+str 

partnership 

(2006) 

 АСЕАН-

Австралія-

Нова 
Зеландія 

(2010) 

СРТРР (2018) 

 

АСЕАН-

Австралія-

Нова Зеландія 
(2010) 

СРТРР (2018) 

TPP+str 

partnership з 

Новою 

Зеландією 

(2017) 

СРТРР 

(2018) 

TPP+str 
partnership 

(2006) 

СРТРР 

(2018) 

 

БЛОК1 

АФТА 

(1993) 
СРТРР 

(2018) 

БЛОК1 

АФТА 

(1993) 
СРТРР 

(2018) 

СРТРР 

(2018) 

 

- 
А

в
ст

р
ал

ія
 

СРТРР 

(2018) 

ЗВТ 

(2015) 

СРТРР 

(2018) 

 

АСЕАН-

Австралія-

Нова 

Зеландія 

(2010) 

СРТРР 
(2018) 

ЗВТ ( 2003) 

TPP+str 

partnership з 

Новою 

Зеландією 

(2017) 

АСЕАН-

Австралія-

Нова 

Зеландія 

(2010) 

СРТРР 
(2018) 

 

 АСЕАН-

Австралія-

Нова Зеландія 

(2010) 

СРТРР (2018) 

SPARTECA 
(1981) 

ANZCERTA 

(1983,1989) 

 

ЗВТ (2009) 

СРТРР 

(2018) 

 

СРТРР 

(2018) 

 

АСЕАН-

Австралія-

Нова 

Зеландія 

(2010) 

СРТРР 

АСЕАН-

Австралія-

Нова 

Зеландія 

(2010) 

СРТРР 
(2018) 

ЗВТ (2013) 

СРТРР 

(2018) 

 

ЗВТ 

(2005) 

Н
о

в
а 

З
ел

ан
д
ія

 

СРТРР 

(2018) 

 

СРТРР 

(2018) 

 

АСЕАН-

Австралія-

Нова 

Зеландія 

(2010) 

СРТРР 
(2018) 

ЗВТ ( 2001) 

TPP+str 

partnership з 

Новою 

Зеландією 

(2017) 

АСЕАН-

Австралія-

Нова 

Зеландія 

(2010) 

СРТРР 
(2018) 

TPP+str 

partnership з 

Новою 

Зеландією 

(2017) 

 

АСЕАН-

Австралія-

Нова 

Зеландія 

(2010) 

СРТРР (2018) 
SPARTECA 

(1981) 

ANZCERTA 

(1983,1989) 

 

 СРТРР 

(2018) 

TPP+str 

partnership 

(2006) 

СРТРР 

(2018) 

 

АСЕАН-

Австралія-

Нова 

Зеландія 

(2010) 

СРТРР 

АСЕАН-

Австралія-

Нова 

Зеландія 

(2010) 

СРТРР 
(2018) 

ЗВТ (2010) 

СРТРР 

(2018) 

 

- 
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Ч
и

л
і 

ЗВТ 

(2007) 

СРТРР 
(2018) 

 

ЗВТ 

(1997) 

СРТРР 
(2018) 

 

СРТРР 

(2018) 

GSTP (1989) 
TPP+str 

partnership 

(2006) 

 

СРТРР 

(2018) 

TPP+str 
partnership 

(2006) 

ЗВТ (2009) 

СРТРР (2018) 

 

СРТРР (2018) 

TPP+str 

partnership 
(2006) 

 СРТРР 

(2018) 

GSTP 
(1989) 

ЗВТ 

(2009) 

LAIA 

(1981) 

Pacific 

Alliance 

(2016) 

PTN 

(1973) 

СРТРР 

(2018) 

GSTP 
(1989) 

ЗВТ (2014) 

СРТРР 

(2018) 

GSTP 
(1989) 

ЗВТ (2012) 

СРТРР 

(2018) 

GSTP 
(1989) 

ЗВТ 

(1999) 

LAIA 

(1981) 

Pacific 

Alliance 

(2016) 

PTN 

(1973) 

ЗВТ 

(2004) 
П

ер
у

 

ЗВТ 

(2012) 

СРТРР 
(2018) 

ЗВТ 

(2009) 

СРТРР 
(2018) 

СРТРР 

(2018) 

GSTP (1989) 
ЗВТ (2009) 

 

СРТРР 

(2018) 

 

СРТРР (2018) 

 

СРТРР (2018) 

 

СРТРР 

(2018) 

GSTP 
(1989) 

ЗВТ (2009) 

LAIA 

(1981) 

Pacific 

Alliance 

(2016) 

PTN (1973) 

 СРТРР 

(2018) 

GSTP 
(1989) 

 

СРТРР 

(2018) 

GSTP 
(1989) 

 

СРТРР 

(2018) 

GSTP 
(1989) 

ЗВТ 

(2012) 

LAIA 

(1981) 

Pacific 

Alliance 

(2016) 

PTN 

(1973 

ЗВТ 

(2009) 

В
’є

тн
ам

 

АСЕАН-

Японія 

(2008 
ЗВТ 

(2009) 

СРТРР 

(2018) 

ЗВТ 

(2002) 

СРТРР 

(2018) 

БЛОК1 

GSTP (1989) 

СРТРР 
(2018) 

БЛОК1 

АФТА 

(1993) 
СРТРР 

(2018) 

АСЕАН-

Австралія-

Нова 
Зеландія 

(2010) 

СРТРР 

АСЕАН-

Австралія-

Нова Зеландія 
(2010) 

СРТРР 

СРТРР 

(2018) 

GSTP 
(1989) 

ЗВТ (2014) 

СРТРР 

(2018) 

GSTP 
(1989) 

 

 БЛОК1 

АФТА 

(1993) 
GSTP 

(1989) 

СРТРР 

(2018) 

 

GSTP 

(1989) 

СРТРР 
(2018) 

 

- 
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М
ал

ай
зі

я
 

АСЕАН-

Японія 

(2008 
ЗВТ 

(2006) 

СРТРР 

(2018) 

СРТРР 

(2018) 

 

БЛОК1 

GSTP (1989) 

СРТРР 
(2018) 

БЛОК1 

АФТА 

(1993) 
СРТРР 

(2018) 

АСЕАН-

Австралія-

Нова 
Зеландія 

(2010) 

СРТРР (2018) 

ЗВТ (, 2013) 

АСЕАН-

Австралія-

Нова Зеландія 
(2010) 

СРТРР (2018) 

ЗВТ ( 2010) 

СРТРР 

(2018) 

GSTP 
(1989) 

ЗВТ (2012) 

СРТРР 

(2018) 

GSTP 
(1989) 

 

БЛОК1 

АФТА 

(1993) 
GSTP 

(1989) 

СРТРР 

(2018) 

 

 СРТРР 

(2018) 

GSTP 
(1989) 

 

- 
М

ек
си

к
а
 

ЗВТ 

(2005) 

СРТРР 

(2018 

НАФТА 

(1994) 

СРТРР 

(2018) 

 

GSTP (1989) 

СРТРР 

(2018) 

СРТРР 

(2018) 

 

СРТРР (2018) 

 

СРТРР (2018) 

 

СРТРР 

(2018) 

GSTP 

(1989) 

ЗВТ (1999) 

LAIA 

(1981) 

Pacific 
Alliance 

(2016) 

PTN (1973) 

СРТРР 

(2018) 

GSTP 

(1989) 

ЗВТ 

(1999) 

LAIA 

(1981) 
Pacific 

Alliance 

(2016) 

PTN 

(1973) 

GSTP 

(1989) 

СРТРР 

(2018) 

 

GSTP 

(1989) 

СРТРР 

(2018) 

 

 НАФТА 

(1994) 

С
Ш

А
 

(в
и

й
ш

л
и

 

з 
у

го
д
и

 в
 

2
0

1
7

) 

- НАФТА 

(1994) 

 

ЗВТ (2004) - ЗВТ (2005) - ЗВТ (2004) ЗВТ 

(2009) 

- - НАФТА 

(1994) 

 

 

Джерело: складено автором за [199] 
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Таблиця О.8. 

Преференційні торгівельні угоди (ПТУ) в межах БРІКС 

 Бразилія Російська Федерація Індія Китай ПАР 

Бразилія  Бразилія 

Бенефіціар 

(2010) 

немає немає немає 

Російська Федерація Бразилія 

Бенефіціар 
(2010) 

 Індія бенефіціар 

(2010) 

Китай бенефіціар (2010) ПАР бенефіціар 

(2010) 

Індія немає Індія бенефіар 

(2010) 

 немає немає 

Китай немає Китай бенефіціар 

(2010) 

немає  немає 

ПАР немає ПАР бенефіціар 

(2010) 

немає немає  

Джерело: складено за http://ptadb.wto.org/SearchByCountry.aspx 

Таблиця О.9. 

Регіональні торгівельні угоди (РТУ) в межах БРІКС 

 Бразилія Російська Федерація Індія Китай ПАР 

Бразилія  - GSTP 

МЕРКОСУР (2009) 

- МЕРКОСУР-САКУ 

(2016) 

Російська Федерація -  - - - 

Індія GSTP 

МЕРКОСУР-Індія (2009) 

-  АРТА - 

Китай - - АРТА (1975,2013)  - 

ПАР МЕРКОСУР-САКУ 

(2016) 

- - -  

Джерело: складено за https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx 

*МЕРКОСУР-Індія- угода про частковий режим (товари) 

МЕРКОСУР -САКУ- угода про частковий режим (товари) 

APTA-Азійсько-Тихоокеанська торговельна угода (товари 1975 р, послуги-2013р.)- угода про частковий режим та угода щодо економічної інтеграції 

http://ptadb.wto.org/SearchByCountry.aspx
https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
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Додаток П 

 

 

Рис.П.1. Преференційні торговельні угоди ЄС 

Джерело: http://ptadb.wto.org/SearchByCountry.aspx 

 

 

 

 

Рис.П.2. Регіональні торговельні угоди ЄС 

Джерело: https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx 

 

http://ptadb.wto.org/SearchByCountry.aspx


492 
 

Додаток Р 

Таблиця Р.1 

Моделювання причин участі МРУ/О в ГМСВ за допомогою моделей з 

фіксованими ефектами 

 

ТТП ВРЕП ШОС БРІКС ТТІП 

coeff 

p-

value coeff 

p-

value coeff 

p-

value coeff 

p-

value coeff 

p-

value 

FDI -9302582 0,02 -3792131 0,13 -14800000 0 -19200000 0,10 -1761678 0 

Manufacturin

g -1481483 0,77 10000000 0 30200000 0 6137770 0,40 6016157 0,07 

Gross 

 fixed capital 

formation -19900000 0 14500000 0 2093321 0,48 5591103 0,17 -14100000 0 

High  

technology 6583337 0 3140260 0 4779120 0 20100000 0 10600000 0 

_cons 

61400000

0 0 

-

450000000 0 

-

379000000 0 

-

226000000 0 

28600000

0 0 

R-sq: 

within 0,26  0,52  0,86  0,93  0,13  
R-sq: 

between 0,06  0,12  0,70  0,29  0,24  
R-sq: 

overall 0,24  0,52  0,85  0,91  0,12  
obs 126  144  65  56  345  
groups 12  12  12  12  12  

Джерело: оцінки автора на основі WDI та ЮНКТАД-EORA за допомогою STATA 10 

[184;205] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



493 
 

Додаток С 

Таблиця С.1 

Джерело: складено автором за [184;205;199] 

Змінна Опис Джерело  
  

Lngdp partner Натуральний логарифм 
ВВП партнера 

Побудовано на основі 
WDI 

Lngdp origin Натуральний логарифм 

ВВП країни-експортера доданої вартості 

Побудовано на основі 

WDI 

lndist Натуральний логарифм 

відстані між країнами 

Побудовано на основі 

CEPII 

Gdp partner ВВП партнера WDI 

Gdp origin ВВП країни-експортера доданої вартості WDI 

distwces Зважена відстань CEPII 

Fdi net infl 

of gdp partner 

Чистий притік ПІІ країни-партнера WDI 

Manufact 

Gva of gdp 

partner 

Додана вартість промисловості в доданій вартості країни-

партнера 

WDI 

Tariff 

Rate applied 

Weighted 

Mean pri partner 

Тарифна ставка- зважене середнє на сировину ( країни-

партнера) 

WDI 

Fdinet 

Infl of gdp 
origin 

Чистий притік ПІІ країни-експортера доданої вартості WDI 

Manufact 

Gva of gdp 

origin 

Додана вартість промисловості в доданій вартості країни-

експортера доданої вартості 
WDI 

Tariff 

Rate origin 

Тарифна ставка- зважене середнє на сировину ( країни-

експортера доданої вартості ) 

WDI 

contig сусідство CEPII 

Comlang_off Спільна мова CEPII 

Comlang_ethno Спільне етнічне минуле CEPII 

colony Спільне колоніальне минуле CEPII 

curcol Є колоніями однієї країни наразі CEPII 

pair Змінна для кожної пари країн Побудовано автором 

pta Наявність ПТУ Побудовано автором за 
WTO 

fta Наявність ЗВТ Побудовано автором за 

WTO 

pacific Членство в тихоокеанських партнерствах та об’єднаннях Побудовано автором за 

WTO 

rta Наявність РТУ Побудовано автором за 

WTO 

asean Членство в АСЕАН Побудовано автором за 

WTO 

year Рік  Побудовано автором 
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Додаток Т 

 

Таблиця Т.1 

Кореляція змінних моделі для ШОС 

  

va
 

g
st

p
 

rt
a

 

ye
a

r 

G
D

P
 

p
a

rt
n

er
 

F
D

I,
 n

et
 

in
fl
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 o
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G
D

P
) 

p
a

rt
n

er
 

M
a

n
u

fa
ct

u

ri
n
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, 
V

A
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 o

f 

G
D
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) 
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er
 

T
a
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w
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p
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D
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F
D
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 n

et
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 o
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G
D

P
) 

o
ri

g
in

 
M

a
n

u
fa

ct
u

ri
n

g
, 
V

A
 

(%
 o

f 

G
D

P
) 

o
ri

g
in

 

T
a

ri
ff

 r
a

te
, 

a
p

p
li

ed
, 

w
ei

g
h
te

d
 

m
ea

n
, 

p
ri

m
p

ro
d
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) 

o
ri

g
in

 

co
n

ti
g
 

co
m

la
n
g

_
o

ff
 

co
m

la
n
g

_
e

th
n

o
 

co
lo

n
y 

co
m

co
l 

co
l4

5
 

sm
ct

ry
 

d
is

t 

d
is

tc
a
p
 

d
is

tw
 

d
is

tw
ce

s 

va 1,00                       

gstp 

-

0,05 1,00                      

rta 

-

0,12 

-

0,20 1,00                     

year 0,04 0,09 0,00 1,00                    

GDP partner 0,32 

-

0,05 

-

0,07 0,14 1,00                   
FDI, net infl 

(% of GDP) 

partner 

-

0,05 

-

0,01 0,08 

-

0,34 

-

0,20 1,00                  
Manufacturin

g, VA (% of 

GDP) partner 0,28 

-

0,16 

-

0,09 

-

0,11 0,87 

-

0,08 1,00                 
Tariff rate, 

applied, 

weighted 

mean, 
primprod (%) 

partner 

-

0,05 0,07 

-

0,06 

-

0,12 

-

0,10 

-

0,45 

-

0,19 1,00                

GDP origin 0,32 0,24 

-

0,07 0,14 0,02 

-

0,05 

-

0,01 

-

0,01 1,00               
FDI, net infl 

(% of GDP) 

origin 

-

0,04 

-

0,13 0,08 

-

0,32 

-

0,05 0,16 0,04 0,04 

-

0,16 1,00              
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Manufacturin

g, VA (% of 
GDP) origin 0,26 0,21 

-
0,07 0,14 0,02 

-
0,05 

-
0,02 

-
0,02 0,80 

-
0,07 1,00             

Tariff rate, 

applied, 

weighted 

mean, 

primprod (%) 

origin 

-

0,04 0,04 

-

0,02 

-

0,29 

-

0,04 0,15 0,02 0,08 

-

0,10 

-

0,25 

-

0,10 1,00            

contig 

-

0,13 

-

0,03 0,34 0,00 0,20 0,09 0,24 

-

0,22 0,20 0,09 0,20 

-

0,16 1,00           

comlang_off 

-

0,06 

-

0,11 0,52 0,00 

-

0,11 0,09 

-

0,14 0,01 

-

0,11 0,12 

-

0,07 0,03 0,26 1,00          
comlang_eth

no 

-

0,06 

-

0,11 0,52 0,00 

-

0,11 0,09 

-

0,14 0,01 

-

0,11 0,12 

-

0,07 0,03 0,26 1,00 1,00         

colony 

-

0,06 

-

0,11 0,52 0,00 

-

0,09 0,02 

-

0,17 0,09 

-

0,09 0,03 

-

0,14 0,06 

-

0,12 0,43 0,43 1,00        

comcol 

-

0,09 

-

0,15 0,41 0,00 

-

0,26 0,15 

-

0,23 

-

0,19 

-

0,26 0,12 

-

0,22 

-

0,14 0,49 0,26 0,26 

-

0,20 1,00       

col45 
-

0,06 
-

0,11 0,52 0,00 
-

0,09 0,02 
-

0,17 0,09 
-

0,09 0,03 
-

0,14 0,06 
-

0,12 0,43 0,43 1,00 
-

0,20 1,00      

smctry 

-

0,03 

-

0,05 0,25 0,00 

-

0,02 

-

0,11 

-

0,03 0,16 

-

0,02 

-

0,09 0,00 0,14 0,22 0,48 0,48 

-

0,07 0,34 

-

0,07 1,00     

dist 

-

0,09 0,28 0,01 0,00 0,47 

-

0,13 0,41 0,10 0,47 

-

0,10 0,38 0,07 0,18 

-

0,07 

-

0,07 0,24 

-

0,51 0,24 

-

0,16 

1,0

0    

distcap 

-

0,10 0,33 

-

0,01 0,00 0,46 

-

0,10 0,41 0,08 0,46 

-

0,07 0,39 0,05 0,16 

-

0,10 

-

0,10 0,17 

-

0,47 0,17 

-

0,17 

0,9

8 

1,0

0   

distw 

-

0,14 0,32 

-

0,10 0,00 0,47 

-

0,13 0,43 0,10 0,47 

-

0,09 0,41 0,07 0,14 

-

0,14 

-

0,14 0,06 

-

0,52 0,06 

-

0,13 

0,9

5 

0,9

8 

1,0

0  

distwces 

-

0,19 0,31 

-

0,09 0,00 0,45 

-

0,13 0,42 0,08 0,45 

-

0,10 0,39 0,06 0,14 

-

0,16 

-

0,16 0,05 

-

0,51 0,05 

-

0,13 

0,9

4 

0,9

6 

0,9

9 

1,0

0 

 

Джерело: розраховано автором в Stata 10 на основі [184;205;410] 
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Таблиця Т.2 

Кореляція змінних моделі для ТТП 
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d
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t 

d
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tc
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p
 

d
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tw
 

va ml 1,00                      

pta 

-

0,07 1,00                     

fta 
-

0,12 
-

0,07 1,00                    

pacific 

-

0,07 0,03 

-

0,03 1,00                   

asean 

-

0,08 0,11 0,35 

-

0,03 1,00                  

year 0,02 0,00 0,13 0,31 0,14 

1,0

0                 

GDP partner bn 0,23 

-

0,06 0,04 

-

0,13 

-

0,11 

0,0

3 1,00                
FDI, net infl  

(% of GDP) 

 partner 0,00 

-

0,02 0,04 0,08 0,03 

0,2

8 0,00 1,00               
Manufacturing,  

VA (% of GDP) 

 partner 0,01 

-

0,02 0,05 0,01 0,11 

0,3

0 0,00 0,27 1,00              
Tariff rate, applied,  

weighted mean,  

primprod (%) 

partner 0,00 0,04 

-

0,02 0,15 0,06 

0,0

7 

-

0,01 

-

0,22 0,17 1,00             

GDP origin bn 0,26 
-

0,15 0,08 
-

0,12 
-

0,15 
0,0

3 0,00 0,01 0,01 0,00 1,00            
FDI, net infl  

(% of GDP)  

origin 0,00 

-

0,01 0,04 0,08 0,01 

0,2

8 0,01 0,60 0,10 

-

0,20 0,00 1,00           
Manufacturing, 

 VA (% of GDP)  

-

0,01 0,03 0,04 0,05 0,08 

0,2

4 0,01 0,11 0,51 0,12 

-

0,05 0,31 

1,0

0          
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origin 

Tariff rate, applied, 

 weighted mean,  

primprod (%) 

origin 

-

0,01 0,01 

-

0,02 0,12 0,07 

0,0

5 0,00 

-

0,17 0,11 0,31 

-

0,02 

-

0,17 

0,2

2 1,00         

contig 

-

0,01 

-

0,09 0,31 

-

0,03 0,07 

0,0

0 0,08 0,01 0,01 

-

0,03 0,08 0,01 

0,0

1 

-

0,02 1,00        

comlang_off 

-

0,07 

-

0,12 0,29 

-

0,03 0,08 

0,0

0 0,05 0,03 0,01 

-

0,01 0,05 0,03 

0,0

2 

-

0,01 0,40 1,00       

comlang_ethno 

-

0,09 

-

0,15 0,35 

-

0,07 0,09 

0,0

0 0,16 0,03 0,02 

-

0,02 0,16 0,04 

0,0

2 

-

0,01 0,46 0,86 1,00      

comcol 

-

0,03 

-

0,07 0,19 

-

0,02 0,33 

0,0

0 

-

0,10 0,03 0,02 

-

0,03 

-

0,10 0,03 

0,0

2 

-

0,01 0,49 0,24 0,35      

smctry 
-

0,03 
-

0,05 0,14 0,03 
-

0,07 
0,0

0 
-

0,07 0,01 
-

0,01 
-

0,03 
-

0,07 0,02 
0,0

2 
-

0,02 0,53 0,28 0,24 1,00     

distwces 

-

0,28 0,02 

-

0,35 0,12 

-

0,40 

0,0

0 

-

0,01 0,00 0,00 

-

0,01 

-

0,01 0,00 

0,0

1 

-

0,01 

-

0,36 

-

0,11 

-

0,21 

-

0,19 

1,0

0    

dist 

-

0,27 0,02 

-

0,36 0,12 

-

0,39 

0,0

0 0,01 0,00 0,00 

-

0,01 0,01 0,00 

0,0

1 

-

0,01 

-

0,36 

-

0,10 

-

0,19 

-

0,19 

1,0

0 

1,0

0   

distcap 

-

0,27 0,01 

-

0,36 0,11 

-

0,39 

0,0

0 0,01 0,00 0,00 

-

0,01 0,01 0,00 

0,0

1 

-

0,01 

-

0,36 

-

0,10 

-

0,19 

-

0,19 

1,0

0 

1,0

0 

1,0

0  

distw 

-

0,26 0,02 

-

0,35 0,12 

-

0,41 

0,0

0 0,00 0,00 0,00 

-

0,01 0,00 0,00 

0,0

1 

-

0,01 

-

0,35 

-

0,11 

-

0,20 

-

0,19 

1,0

0 

1,0

0 

1,0

0 

1,0

0 

 

Джерело: розраховано автором в Stata 10 на основі [184;205;410] 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



498 
 

Таблиця Т.3 

Кореляція змінних моделі для БРІКС 
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d
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ce
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va 1,00                     

pta 
-

0,10 1,00                    

rta 

-

0,16 

-

0,20 1,00                   

year 0,07 0,19 0,00 1,00                  

Time 0,07 0,19 0,00 1,00 1,00                 

Expg+s (BoP, current US$)  0,36 
-

0,07 
-

0,06 0,18 0,18 1,00                

GDP partner 0,36 

-

0,14 0,00 0,22 0,22 0,97 1,00               
FDI, net infl (% of GDP) 

partner 0,04 

-

0,16 0,03 

-

0,36 

-

0,36 0,11 0,15 1,00              
Manufacturing, VA (% of 

GDP) 

 partner 0,32 

-

0,23 

-

0,02 

-

0,15 

-

0,15 0,88 0,84 0,20 1,00             
Tariff rate, applied, 

 weighted mean,  

primprod (%) partner 

-

0,07 0,33 

-

0,10 

-

0,13 

-

0,13 

-

0,12 

-

0,21 0,03 

-

0,16 1,00            

GDP origin 0,36 0,09 0,00 0,22 0,22 0,04 0,05 

-

0,08 

-

0,03 

-

0,03 1,00           
FDI, net infl  

(% of GDP) origin 0,04 

-

0,05 0,03 

-

0,36 

-

0,36 

-

0,05 

-

0,08 0,21 0,06 0,06 0,15 1,00          
Manufacturing,  

VA (% of GDP) origin 0,32 0,02 

-

0,02 

-

0,15 

-

0,15 

-

0,03 

-

0,03 0,06 0,02 0,02 0,84 0,20 1,00         
Tariff rate, applied,  

weighted mean,  
primprod (%) origin 

-
0,08 

-
0,13 

-
0,07 

-
0,36 

-
0,36 

-
0,06 

-
0,08 0,15 0,05 0,06 

-
0,26 0,10 

-
0,15 1,00        
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contig 

-

0,12 0,09 0,27 0,00 0,00 0,34 0,31 0,05 0,35 0,12 0,31 0,05 0,35 0,06 1,00       

comlang_off 
-

0,09 
-

0,10 
-

0,17 0,00 0,00 
-

0,16 
-

0,17 
-

0,19 
-

0,10 0,03 
-

0,17 
-

0,19 
-

0,10 0,03 
-

0,13 
1,0

0      

comlang_ethno 

-

0,09 

-

0,10 

-

0,17 0,00 0,00 

-

0,16 

-

0,17 

-

0,19 

-

0,10 0,03 

-

0,17 

-

0,19 

-

0,10 0,03 

-

0,13 

1,0

0 

1,0

0     

dist 

-

0,38 0,01 0,03 0,00 0,00 0,01 0,04 0,10 0,00 

-

0,19 0,04 0,10 0,00 

-

0,13 

-

0,26 

0,0

8 

0,0

8 

1,0

0    

distcap 

-

0,39 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,04 0,11 

-

0,02 

-

0,20 0,04 0,11 

-

0,02 

-

0,15 

-

0,25 

0,0

2 

0,0

2 

0,9

9 

1,0

0   

distw 

-

0,40 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,04 0,11 

-

0,02 

-

0,19 0,04 0,11 

-

0,02 

-

0,14 

-

0,25 

0,0

1 

0,0

1 

0,9

9 

1,0

0 

1,0

0  

distwces 

-

0,41 0,02 0,10 0,00 0,00 

-

0,01 0,04 0,10 

-

0,02 

-

0,19 0,04 0,10 

-

0,02 

-

0,14 

-

0,25 

0,0

2 

0,0

2 

0,9

9 

1,0

0 

1,0

0 

1,0

0 

 

Джерело: розраховано автором в Stata 10 на основі [184;205;410] 
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Додаток У 

Макроекономічна мінливість *  
 Темпи росту ВВП 

(дпр, в постійних цінах) 

ІСЦ (2010=100) Офіційний валютний курс  

національної валюти до USD 

1
9

8
0

-1
9

8
9
 

1
9

9
0

-1
9

9
9
 

2
0

0
0

-2
0

0
5
 

2
0

0
6

-2
0

1
1
 

2
0

1
2

-2
0

1
3
 

2
0

0
1
4

-2
0
1

8
 

1
9

8
0

-1
9

8
9
 

1
9

9
0

-1
9

9
9
 

2
0

0
0

-2
0

0
5
 

2
0

0
6

-2
0

1
1
 

2
0

1
2

-2
0

1
3
 

2
0

1
4

-2
0

1
8
 

1
9

8
0

-1
9

8
9
 

1
9

9
0

-1
9

9
9
 

2
0

0
0

-2
0

0
5
 

2
0

0
6

-2
0

1
1
 

2
0

1
2

-2
0

1
3
 

2
0

1
4

-2
0

1
8
 

Україна + 0,9 6,7 3,4 8,5 1,2 6,1 

 

- 10,8 5,7 20,7 0,2 53,8 

 

- 1,4 0,1 1,5 0,0 6,3 

 

Грузія 5,2 18,5 3,4 5,7 2,0 1,0 

 

- 14,2 6,3 11,5 0,4 7,0 

 

- 0,4 0,1 0,1 0,0 0,3 

 

Молдова 4,9 11,8 2,1 5,2 6,8 2,2 

 

- 6,7 9,4 12,1 3,7 14,0 

 

- 2,6 0,7 1,0 0,3 2,3 

 

Азербайджан - 13,3 1,4 11,7 1,5 2,2 

 

- 25,8 2,8 16,2 0,8 18,0 

 

- 0,4 0,1 0,1 0,0 0,4 

 

=ГУАМ+                   

Албанія 3,8 14,2 1,6 1,8 0,1 1,02 - 23,9 4,9 5,4 1,4 3,1 - 28,5 20,3 7,3 1,8 9,3 

Болгарія 3,7 4,9 1,0 4,6 0,4 0,9 0,0 22,5 6,0 10,0 0,7 1,02 0,0 0,8 0,3 0,1 0,0 0,1 

Греція 2,3 1,9 1,9 5,6 2,3 1,03 6,7 14,0 4,9 5,7 0,7 9,3 42,1 48,1 - - -  

Румунія 3,7 6,4 2,3 6,0 2,2 1,5 - 7,5 15,8 10,2 3,1 2,6 0,0 0,5 0,4 0,3 0,1 0,3 

Російська 

Федерація 

- 6,1 1,9 6,0 1,5 

1,8 

- 8,5 11,3 15,8 5,4 

2,7 

- 8,0 1,3 2,7 0,7 

11,1 

Сербія - 8,4 1,8 3,5 2,6 2,3 - 3,7 15,7 14,3 6,5 29,2 - 3,0 4,0 8,4 2,0 9,3 

Туреччиа 3,4 5,0 5,5 5,4 1,4 1,9 

 

0,0 4,1 18,1 12,9 6,1 

2,0 

0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 

1,0 

Вірменія  - 16,0 3,2 10,2 2,6 2,7 - 25,5 4,8 10,9 4,5 2,6 

 

- 182,4 44,0 36,6 5,6 9,2 

=ОЧЕС                   

Інші 

сусідні країни: 

                  

Білорусь - 8,6 2,7 3,8 0,6 3,2 - 2,0 17,6 31,5 31,6 - - 101,6 512,8 1098,7 384,1 - 

Угорщина - 2,5 0,4 3,6 2,1 1,1 1,2 15,3 7,1 8,9 1,3 2,7 8,2 61,9 38,7 15,1 1,0 20,1 

Чехія - 5,0 1,7 4,1 0,2 1,2 - 14,3 3,2 5,0 1,1 2,6 - 2,9 6,3 2,0 0,0 1,7 

Польша  - 4,3 1,6 1,7 0,1 0,9 0,3 22,1 3,9 6,2 0,8 1,6 0,0 1,0 0,4 0,3 0,1 0,3 

Словачиина - 2,6 1,9 5,5 0,1 1,1 - 7,7 8,5 4,8 1,1 0,3 - 4,0 7,6 4,2 - - 

ЄС 1,2 1,1 0,9 2,9 0,3 0,3 - - - - - - - - - - - - 

 
Джерело: розрахунки автора на основі [184] 

* тут під мінливістю розуміють це стандартне відхилення показника протягом періоду спостереження 
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Додаток Ф 

Таблиця Ф.1 

Вплив факторів участі на двосторонні потоки доданої вартості 

субрегіональних об’єднань з іншими країнами 

Джерело: розраховано автором в Stata 10 на основі [184;205;410] 

Примітка: розрахунки на основі методу найменших квадратів 

*вірогідність похибки<0,05;** вірогідність похибки<0,01;*** вірогідність похибки<0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат

и 

до ЄС ШОС СхП ОЧЕС В4 

Південне  

партнерст

во Загалом 

lngdppart 0.790*** 0.739*** 0.729*** 0.789*** 0.791*** 0.739*** 0.749*** 

lngdporigin -0.124** -0.150*** 0.219*** 0.0664* 0.0385 0.0647 -0.00639 

lndistwces -0.505*** 0.229*** -0.0526 -0.203*** -0.304*** -0.0816 -0.130*** 

fdinetinflofgdppart

ner 0.0124 0.00839 -0.00469 0.0208*** 0.0292** 0.00399 0.0105** 

manvapartner 0.0558*** 0.0618*** 

0.0299**

* 0.0413*** 0.0496*** 0.0677*** 0.0547*** 

tarrifintermpartner -0.117*** -0.141*** -0.155*** -0.124*** -0.111*** -0.0884*** -0.127*** 

fdinetinflofgdporigi

n 0.0398*** 0.00807 -0.0147 0.000186 

-

0.0193*** -0.0149 

-

0.0154*** 

manvaorigin 0.150*** 0.0486*** 

-

0.0411**

* 0.00161 -0.0655* 0.0173*** 0.0145*** 

tarrifintermorigin 0.0246 0.144*** -0.0844 -0.0152 -0.0274 -0.0223 0.0151* 

contig 0.236 0.098 0.476* 0.373** 0.086 0.335 0.266*** 

comlang_off -1.219** 0.695* -0.224 -0.643 0 0.2 -0.141 

comlang_ethno -0.424 -0.534** 0.496 0.101 -0.385 -0.767*** -0.292** 

colony -0.0976 1.078 -0.072 -0.233 0.301 -0.292 -0.0433 

comcol 0 -0.203 -0.560*** 0.093 0 -0.396 -0.175 

col45 0 -0.958 1.005 0.526 0 0 0.632** 

smctry 0.711** -1.492** -1.437*** -0.760** 0.0956 1.689* 0.114 

pair 

0.00155**

* 

0.00171**

* 0.000293 

0.00126**

* 

0.00134**

* 

0.00100**

* 

0.00126**

* 

year 0.0585*** -0.0300* 
0.0790**
* 0.0559*** -0.0512* -0.026 -0.0129 

Constant -111.8** 62.29* -152.7*** -106.8*** 110.4** 56.82 31.16* 

Observations 1,860 2,479 1,832 3,692 1,240 2,480 10,821 

R-squared 0.313 0.291 0.283 0.257 0.252 0.249 0.249 
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Таблиця Ф.2 
 

Моделювання причин участі України в ГМСВ з субрегіональними 

утвореннями за допомогою гравітаційних моделей 

 lnva lnva lnva gvc gvc 

gdppartner    -0.00208 -0.00243 

gdporigin    -0.280 -0.278 

lngdppart 0.803*** 0.796*** 0.767***   

lngdporigin -6.595*** -9.565*** -9.408***   

fdinetinflofgdppartner 0.0226 0.0331 0.0302 -0.0701 -0.0839 

manvapartner 0.0480** 0.0591** 0.0631** 0.0704 0.102 

tarrifintermpartner -0.123*** -0.157*** -0.103* -1.153** -1.059 

fdinetinflofgdporigin 0.612*** 0.579*** 0.575*** 1.094 1.060 

manvaorigin -0.567*** -0.772*** -0.754*** -0.836 -0.759 

tarrifintermorigin 0.0821 -0.00653 -0.0311 2.098 2.007 

contig 0.249 -0.0596 -1.022* -1.216 -2.375 

colony 0.739 0.870 0 40.97*** 41.77** 

comcol -0.359 -0.248 0.0690 -4.404 -6.261 

col45 0 0 2.613* 0 0 

smctry -1.943** -1.921** -1.038 5.990 7.260 

distwces -0.000194 -0.000186 -8.54e-05 0.00332* 0.00320 

pair  0.0331** 0.0384** -0.00299 -0.0181 

year  -0.209** -0.192* -0.483 -0.425 

eucandidates   -0.803  1.462 

sco_partn   -1.435  2.215 

eap_partn   -0.648  3.434 

obsec_partn   -0.585  -1.459 

v4_partn   0.341  2.216 

southpartn   -1.730*  -1.476 

Constant 29.29*** 465.7** 432.6** 1,014 897.4 

Observations 310 310 310 310 310 

R-squared 0.450 0.468 0.486 0.082 0.085 

Джерело: розраховано автором в Stata 10 на основі [184;205;410] 

Примітка: розрахунки на основі методу найменших квадратів, comlang_off comlang_ethno curcol прибрано з 

регресій через мультиколінеарність 

*вірогідність похибки<0,05;** вірогідність похибки<0,01;*** вірогідність похибки<0,001 
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	Засновником концепції глобального врядування був В. Брандт та Комісія з глобального урядування, які запропонували під глобальним економічним врядуванням розуміти процес, за допомогою якого інтереси суб'єктів можуть бути підсумовані і реалізовані на ос...
	Втім, глосарій Мережі ООН з Державного Управління роз’яснює термін «глобальне врядування», як «комплекс формальних і неформальних установ, механізмів та стосунків між державами, з допомогою яких, на глобальному рівні, виражаються колективні інтереси, ...
	В свою чергу виконавчий директор Програми Розвитку ООН Джеймс Густав Спет надав таке визначення глобального врядування – «це не глобальний уряд, а взаємодія керівництва та його механізмів контролю, що включають в себе як державних, так і недержавних а...
	Рибалко Ю., в свою чергу, зазначає, що «концепція урядування включає аналіз проблеми, оцінку ступеню її важливості, розподіл прав контролю та визначення порядку прийняття рішення щодо характеру впливу управлінського рішення в результаті вжитих заходів...
	Інакше кажучи, всі автори підкреслюють що глобальне врядування може бути формальним та неформальним, включає в себе не стільки керівництво, скільки взаємодію між різними державними та недержавними акторами з метою вирішення колективних проблем, може б...
	Варто зазначити, що з огляду на сучасні тенденції світового господарювання та його врядування, наразі можна розрізнити інструменти орієнтовані на регулювання зовнішньоекономічних відносин в цілому та глобального господарювання; на регулювання регіонал...
	Варто зазначити, що в концепції глобального економічного врядування суб’єктом впливу виступає мегарегулятор або над-регулятор з позиції так званого rule-maker або rule-shaker, відповідно об’єкти впливу є rule-takerами. Інструменти внутрішньої економіч...
	Питання управління кризами та виходу з них, так само як і питання економічного розвитку, можна не виносити в окремі сфери глобального економічного врядування, так як інструментарій який використовується в таких випадках не відрізняється від того, що в...
	В таблиці Г.1 Додатку Г систематизовано сучасний інструментарій глобального економічного впливу в залежності від об’єкту цього впливу.
	Таблиця 2.7
	На сучасному етапі розвитку світового господарства глобальні ринки в переважній більшості є доволі стратифікованими та такими, на яких одні гравці відіграють більшу роль, а інтереси інших є менш представленими. Перші зазвичай демонструють стабільні те...
	Наслідуючи деяких науковців можна стверджувати, що центрами зазвичай вважається широке коло країн/міст, що по суті є великими виробниками товарів або послуг, економічна периферія навпроти забезпечує ці виробничі процеси факторами виробництва та/або є ...
	Проблемним аспектом при цьому підході є те спостереження, що явно або неявно, свідомо або підсвідомо більшість економічних центрів зацікавлено в консервуванні такого стану речей. Наслідком цього є поглиблення існуючої економічної диспропорції між краї...
	Проте, досягнення такого стану речей, за якого всі країни досягнуть єдиного рівня розвитку принаймні наразі виглядає утопією. Задля цього країни мали б володіти однаковою кількістю існуючих ресурсів, і якщо зростаюча мобільність робочої сили знімає го...
	Підсумовуючи, глобальна економіка, виходячи з постулатів сучасної економічної теорії, перебуває в стані динамічно-статичної рівноваги, коли головні економічні актори залишаються незмінними напротязі доволі великих проміжків часу. Найбільш прийнятними ...
	Визначення терміну «економічний центр» глобальної економіки, а також систематизація факторів, що використовуються при його описі, дозволяють отримати якісне уявлення щодо існуючих економічних центрів, їх впливу на інших економічних агентів та допомогт...
	Варто зазначити, що наразі одночасно використовуються терміни «економічний центр», «економічна сила» і т.п. Теоретично відповідні категорії були впроваджені І. Валлерстайном в його світсистемному підході. Окремі спроби дослідити відповідні питання бул...
	Систематизація та аналіз різних підходів до визначення глобального «економічного центру» та вироблення єдиного тлумачення цієї категорії є важливим теоретичним завданням з огляду на дослідження системи глобального економічного врядування в сучасних ум...
	Результати попередніх досліджень, присвячених виробленню терміну «економічний центр» стосовно глобальної економіки та споріднених до нього термінів, систематизовано в наступній таблиці (Таблиця 2.10).
	Таблиця 2.10
	Джерело: систематизовано автором
	Результати аналізу систематизовані в вищенаведеній таблиці дозволяють зробити такі висновки:
	по-перше, в поточних дослідженнях в якості економічного центру частіше за все розглядають країни/міста, серед яких найчастіше згадують США, Китай, ЄС, Японію, або ж глобальні міста, втім, окремі автори відзначають і роль регіонів в глобальній економіц...
	по-друге, акценти в термінах є доволі різноманітними-«управління», «ділова активність», «розвиток», «сила», «тяжіння», що ускладнює певним чином вироблення єдиного терміну та його тлумачення;
	по-третє, незважаючи на те, що незаперечною є роль мультинаціональних корпорацій (МНК), глобальних мереж створення вартості та мегарегіональних утворень в глобальній економіці, як окремі економічні центри вони не так давно розглядаються в дослідженнях...
	Зважаючи на перелічене, при описі структури глобальної економіки можна запропонувати використовувати наступний термін та його наступне визначення: «центр глобальної економіки (ЦГЕ)— це глобальний актор, який на протязі тривалого проміжку часу займає с...
	Попередньо було надане якісне визначення ЦГЕ. Серед кількісних характеристик, що використовуються в контексті вживання вищезазначених споріднених термінів, автори часто використовують наступні показники (Таблиця 2.12):
	Таблиця 2.12
	Джерело: систематизовано автором (1)
	Тільки деякі автори, як то Г. Мерніков, пропонують для опису та оцінки економічних осередків використовувати наявність інструментів впливу на інші країни, втім він не надає методику оцінки сили відповідного впливу.
	Варто окремо систематизувати фактори, які призводять до змін у відповідних показниках, що використовуються при аналізі та описі функціонування ЦГЕ. В свою чергу, вони мають бути поділені на структурні та спекулятивні. Перші призводять до істотних змін...
	В якості структурних факторів можна запропонувати наступні розглядати такі, що трансформують структуру глобальної економіки, призводять до суттєвих сталих змін, висувають на авангард глобальної економічної сцени нових гравців. Відповідні структурні фа...
	Джерело: авторська розробка
	Спекулятивні фактори, в свою чергу, більше впливають на розподіл економічних важелів врядування глобальної економіки між існуючими центрами глобальної економіки. Відповідні система спекулятивних факторів запропонована в Таблиці 2.14).
	Джерело: авторська розробка (1)
	Підсумовуючи, маємо триєдність визначення ЦГЕ, показників, що характеризують ЦГЕ, та чинників, що впливають на формування показників на тому чи іншому рівні. Найбільш цікавим завданням, після систематизації показників та чинників, виглядає розробка ме...
	Сучасна світова економіка характеризується відносною нерівністю країн та регіонів, які, беручи участь у глобальних економічних відносинах, будучи частиною глобальних економічних мереж, утворюють глобальну економічну архітектуру. Теоретично відповідні ...
	Підсумовуючи, існує два типи трансформацій, які можна назвати як «трансформаційні скриньки», які відбуваються в сучасному глобальному економічному розвитку: скринька трансформації 1, коли джерела та причини надходження до та відтоку з ЦГЕ перетворюють...
	Далі варто розробити відповідні показники, індикатори та механізми для кожного відповідного впливу, які підлягають опису, оцінці та вимірюванню. В Таблиці 2.16 Додатку узагальнено такий перелік можливих показників. Тут пропонуємо розглянути економічну...
	Таблиця 2.16.
	Таблиця 2.18
	Аналіз витрат і вигод існування та функціонування ЦГЕ
	В основному метод кластеризації застосовується до конкретних ринків або суб'єктів ринку (найчастіше компаній) на національному або міжнародному рівні. Так, Портер М. досліджує нові причини кластеризації у світі що швидко розвивається. Він розглядає кл...
	Поточна робота розглядає кластер у його належному математичному розумінні та в якості інструменту для аналізу структури світової економіки, а вже потім, як інструмент збагачення уявлення щодо інтернаціоналізації кластерів, сформованих на класичних умо...
	З метою аналізу глобальної економіки пропонуємо реалізувати наступні кроки:
	1. з усього списку країн оберемо двадцять таких, які мали найвищий показник ВВП за останній рік, який можна використати з метою досягнення порівнювальних результатів за всіма показниками;
	2. проаналізуємо частку їх ВВП у глобальному ВВП за конкретні роки: 1995 рік (як рік із найбільш повними даними по країнах, зокрема, за рахунок налагодження статистики в пострадянських країнах після розпаду СРСР),  2008 рік (як рік настання світової е...
	3. включимо в наш аналіз основні макроекономічні показники, що описують цей набір країн, такі як:
	- ІСЦ (2010 = 100) (не тільки як показник, за допомогою якого вимірюють рівень інфляції, але й фактор, що визначає прибутковість інвестицій, інвестиційний клімат країни в цілому, а також впливає на міжнародний рух товарів і послуг);
	- М* (% від ВВП) (як показник, що дуже пов'язаний із економічним зростанням);
	- частка зайнятості у сфері послуг (% від загальної кількості зайнятості) (як фіктивна змінна, за допомогою якої можливо апроксимувати структурні зрушення у відповідних економіках);
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